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คำอธิบำยรำยวิชำ
ความหมายและคุณค่าของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เป้าหมาย
ของชีวิต หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดารงชีวิต การดารงตนอย่างมีสันติสุขและอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีสันติภาพ การตัดสินคุณค่าของการกระทา และมาตรฐานทางจริยธรรม
วัตถุประสงค์รำยวิชำ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจความหมายและคุณค่าของชีวิต
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีทางจริยธรรม
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักของศาสนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้
5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญากับการดาเนินชีวิต
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และสามารถประยุกต์ใช้คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา ในการแก้ปัญหา เพื่อการ
ดาเนินชีวิต และการดารงตนในสังคมได้อย่างเป็นสุข
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การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี
สรุปแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการในเชิงสันติวิธี
วิธีสอนและกิจกรรม
1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีแห่งชีวิต
2. อภิปรายถึงคุณค่าของหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งปรากฏในวิชาวิถีแห่งชีวิตที่
สอดคล้องกับบทเรียน
3. วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ
4. ศึกษาสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
สื่อกำรเรียนกำรสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา วิถีแห่งชีวิต
2. โปรแกรมนาเสนอวิชา วิถีแห่งชีวิต
3. วีดิทัศน์
4. สารสนเทศจากการสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5. บทเรียนออนไลน์ http://lmsonline.nrru.ac.th
กำรวัดผลและประเมินผล
กำรวัดผล
1. คะแนนระหว่างภาค
- คุณธรรมและจริยธรรม
- ด้านทักษะทางปัญญา
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรู้จากการสอบกลางภาค
2. ความรู้จากการสอบปลายภาค
กำรประเมินผล
คะแนนระหว่าง 80 – 100
ได้ระดับ A
คะแนนระหว่าง 75 – 79
ได้ระดับ B+
คะแนนระหว่าง 70 – 74
ได้ระดับ B
คะแนนระหว่าง 65 – 69
ได้ระดับ C+
คะแนนระหว่าง 60 – 64
ได้ระดับ C
คะแนนระหว่าง 55 – 59
ได้ระดับ D+
คะแนนระหว่าง 50 – 54
ได้ระดับ D
คะแนนระหว่าง 0 – 49
ได้ระดับ F
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 1
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
ความหมายของศาสนา
องคประกอบของศาสนา
มูลเหตุการณ์เกิดของศาสนา
วิิวิฒนาการของศาสนา
ประเภทของศาสนา
ความสาคิญของศาสนา
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บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
มนุษย์ในครั้งโบราณกาล เมื่อแสวงหาคาตอบเกี่ยวกับโลกและจักรวาลได้คาตอบเป็นที่น่า
พอใจแล้วว่า มนุษย์เป็นสัตว์เจ้าปัญญา เริ่มเกิดความสงสัยเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ จึงมีปัญหาทาง
ปรัชญาเกี่ยวกับชีวิตเกิดขึ้นเพื่อหาคาตอบว่า ฉั นคืออะไร ตัวฉันประกอบด้วยอะไร ฉันเกิดขึ้นมาได้
อย่างไร เกิดมาเพื่ออะไร ทาไมฉันจึงต้องตาย ตายแล้วฉันยังมีอยู่หรือไม่ มีอยู่อย่างไร เป็นต้น จึงได้
ค้นคว้า ค้นหาคาตอบของคาถามต่างๆ เหล่านั้นจนในที่สุดจึงเกิดระบบคาสอนต่างๆ ขึ้นตามความเชื่อ
แนวคิดและวิธีปฏิบัติของผู้รู้ทั้งหลาย และได้วิวัฒนาการมาเป็นระบบที่เรียกว่า “ศาสนา”

ความหมายของศาสนา
ศาสนาวิวัฒนาการจนมีอิทธิพลและแพรหลายไปทั่วในสังคมมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สังคม
ยุคดึกดาบรรพจนถึงยุคปจจุบัน ศาสนาจึงเป็นคาที่มนุษย์คุนเคยได้ยินมานานและมีความหมายมาก
ที่สุด ยิ่งใหญ่ ที่สุด มีความสาคัญ ตอวิถีชีวิตของมนุษย์มากที่สุด นักปราชญได้นิยามความหมายของ
ศาสนาไว้ในมุมมองต่าง ๆ ดังนี้
1. ความหมายตามรูปศัพท์
ค าว่า ศาสนา มาจากค าในภาษาสั น สกฤตว่า ศาสน และค าว่ า สาสน ในภาษาบาลี
แปลว่า คาสั่งสอนหรือการปกครอง โดยแยกอธิบายตามความหมายของคาได้ ดังนี้
1.1 คาสั่งสอน แยกเป็นคาสั่ง หมายถึง ข้อห้ามทาความชั่ว เรียกว่า ศีล หรือวินัย คาสอน
หมายถึง คาแนะนาให้ทาความดีที่เรียกว่า ธรรม เมื่อรวมคาสั่งและคาสอนจึงหมายถึง ศีลธรรมหรือ
ศีลกับธรรม นั่นคือมีทั้งข้อห้ามทาความชั่วและแนะนาให้ทาความดี คาสั่งสอนต้องประกอบหลักความ
เชื่อในอานาจของสิ่งที่มิอาจมองเห็นได้ด้วยตา มีหลักศีลธรรม มีจุดหมายสูงสุดในชีวิต มีพิธีกรรม และ
มีความเข้มงวดกวดขันในเรื่องความจงรักภักดี
1.2 การปกครอง หมายถึง การปกครองควบคุมจิตใจตนเองอยู่เสมอและรับผิดชอบการ
กระทาทุกอย่างของตน การสามารถปกครองจิตใจของตนได้ จะทาให้บุคคลไม่ทาความชั่ว
ส่วนในภาษาอังกฤษคาว่า ศาสนา ตรงกับคาว่า Religion ซึ่งมาจากภาษาละตินว่า
Religio แปลว่า สัมพันธ์หรือผู้กพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์หรือความผู้กพันระหว่างมนุษย์กับพระ
เจ้า (เดือน คาดี. 2541 : 4) แต่เสถียร พั นธรังสี กล่ าวว่า คาว่า Religion ในภาษาอังกฤษ มาจาก
ภาษา ละตินว่า Religare หรือ Relegere ตรงกับคาว่า Together คือ การรวมเข้าด้วยกัน (ระหว่าง
สิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง) มีความหมายว่า ผู้กพันหรือสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง 2 สิ่ง ให้เป็นสิ่งเดียวกัน หมายความ
ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ อานาจเหนือมนุษย์ ความหมายโดยตรง คือ การสัมพันธ์ (ทาง
วิญญาณ) ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า (เสถียร พันธรังษี. 2542 : 8)
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สรุปได้ว่า ความหมายตามรูปศัพท์ภาษาสันกฤต คาว่า ศาสนา หมายถึงคาสั่งสอนที่
ประกอบด้วยหลักศีลธรรมทั้งที่ เป็นข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ส่วนในภาษาอังกฤษคาว่า ศาสนา
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า โดยมีการยอมมอบกายถวายชีวิตของตนให้พระเจ้า
ด้วยความจงรักภักดี ต้ องมีหลักความเชื่อเรื่องพระเจ้า หรืออานาจที่อยู่เหนือการรับรู้ด้วยประสาท
สัมผัสในฐานะเป็นแหล่งกาเนิดของสรรพสิ่งในโลก
2. ความหมายตามทัศนะของชาวตะวันออก
ความหมายของค าวา ศาสนา ตามทั ศ นะของชาวตะวั น ออกและชาวตะวั น ตกจะมี
ความหมายแต่กต่างกัน โดยชาวตะวันออกจะมีทัศนะของศาสนา ดังตอไปนี้
ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546) ได้
ให้ความหมายของคาว่าศาสนาไว้ว่า ศาสนา คือ ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก คือ แสดงการ
กาเนิ ด และความสิ้ น สุ ด ของโลก เป็ น ต้น อั น เป็ น ไปในฝ่ ายปรมั ต ถ์ป ระการหนึ่ ง แสดงหลั ก ธรรม
เกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทาตามความเห็น หรือตามคาสั่ง
สอนในความเชื่อนั้นๆ
พระเทพเวที ได้ให้แสดงทัศนะไว้ว่า ศาสนา คือคาสอน คาสั่งสอน ปัจจุบันใช้หมายถึง
ลัทธิความเชื่อถืออย่างหนึ่งๆ พร้อมด้วยหลักคาสอน ลัทธิพิธี องค์กร และกิจการทั่วไปของหมู่ชนผู้นับ
ถือลัทธิความเชื่อถืออย่างนั้นๆ ทั้งหมด (พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต). 2531 : 412)
สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้แสดงทัศนะไว้ว่า ศาสนามีความหมาย 3 อย่างต่อไปนี้ (1) ศาสนา
คือที่รวมแห่งความเคารพนับถืออันสูงส่งของมนุษย์ (2) ศาสนาคือที่พึ่งทางจิตใจ ซึ่งมนุษย์ส่วนมาก
ย่ อมเลื อ กยึ ด เหนี่ ย วตามความพอใจ และตามความพอใจ และตามความหมายเหมาะสมแก่เหตุ
แวดล้อมของตน (3) ศาสนาคือคาสั่งสอน อันว่าด้วยศีล ธรรมและอุดมคติสูงสุ ดในชีวิตของบุคคล
รวมทั้ง แนวความเชื่อถือและแนวการปฏิบัติ ต่างๆ กันตามคติของแต่ละศาสนา (สุชีพ ปุญญานุภาพ.
2538 : 23)
เสถียร พันธรังสี กล่าวสรุปไว้ว่า “ศาสนา คือหลักธรรมที่ทาให้มนุษย์กลายสภาพจาก
ความเป็นสัตว์ป่า และมิใช่มีสภาพเป็นสัตว์...” (เสถียร พันธรังสี. 2531 : 11)
เสฐียร โกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) ให้ความหมายว่า “ศาสนา คืออะไร ถ้าแปลตาม
พยัญชนะก็ได้แก่คาสั่งสอนของศาสดาผู้ประกาศและตั้งศาสนาขึ้น เพื่อแนะแนวทางให้แก่ผู้ปรารถนา
ความสุข พึงปฏิบัติตามหลักที่สั่งไว้…” (เสฐียร โกเศศ (พระยาอนุมานราชธน). 2515)
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กล่าวว่า “ศาสนา แปลว่า คาสั่งสอน คือ หมายถึงหลักการใดก็
ตามที่มีทั้งคาสั่งและคาสอน ในพระพุทธศาสนานี้มีอยู่ครบ คือ มีคาสอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร สอนให้
รู้ความจริงคืออะไร สอนให้รู้ว่าชีวิตคืออะไร มาด้วยเหตุใด สอนให้รู้จนกระทั่งรู้ดีรู้ชั่ว แล้วเมื่อสอนก็มี
คาสั่งว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกจึงจะชอบ” (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2524)
3. ความหมายตามทัศนะของชาวตะวันตก
นักวิชาการชาวตะวันตกจะมีทัศนะเกี่ยวกับศาสนาตางจากนักวิชาการชาวตะวันออก โดย
มีทัศนะวา ศาสนา คือ การมอบศรัทธาบูชาพระเจาผู้มีอานาจอยู่เหนือตนด้วยความยาเกรง ศาสนา
จะตองมีลักษณะของความเชื่อ 4 ประการ ดังนี้ (1) พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง (2) คาสอน
ทั้งหมดมาจากโองการของพระเจา (3) หลักความเชื่อบางอยางที่อยู่เหนือการพิสูจน์นั้นศาสนิกจะตอง
วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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เชื่อโดยปราศจากขอสงสัย เพราะเป็นหลักคาสอนที่บริสุทธิ์ของพระเจา (4) ตองยอมมอบตน และการ
กระทาของตนและสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับตนเองใหพระเจาด้วยความจงรักภักดีโดยปราศจากขอโต
แย้ง (เสถียร พันธรังสี. 2531 : 9)
ดังนั้น ตามทัศนะของชาวตะวันตก ศาสนา หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระ
เจ้าเสมอ การปฏิบัติของศาสนิกชนก็เป็นการเอาอกเอาใจรับใชพระเจาโดยวิธีการตางๆ เป็นระบบ
ความเชื่อและการปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างจงรักภักดี หรือความสัมพันธ์อันแนบแน่น ระหว่างมนุษย์กับ
อานาจศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติคือ พระเจา
สรุปได้วา เมื่อกล่าวโดยภาพรวมตามทัศนะของชาวตะวันออกและชาวตะวันตก ศาสนา
หมายถึง คาสอนที่ศาสดานามาเผยแผ่ สั่งสอน แจกแจง แสดงใหมนุษย์ละเว้นความชั่ว กระทาแต่
ความดี เพื่อประสบสันติสุขในชีวิตทั้งในระดับธรรมดาสามัญและความสุข สงบนิรันดร ซึ่งมนุษย์ยึดถือ
ปฏิบัติตามคาสอนนั้น ด้วยความเคารพเลื่อมใสและศรัทธา คาสอนของศาสนาจะมีลักษณะเป็นสัจ
ธรรมที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วศาสดาเป็นผู้ค้นพบหรือจะเป็นโองการที่ศาสดารับมาจากพระเจาก็ได้

จุดมุ่งหมายของศาสนา
การให้ ค วามหมายและค าจ ากั ด ความของค าว่ า “ศาสนา” แสดงให้ เห็ น ว่ า ศาสนา
ทั้งหลายที่อุบัติขึ้นมาในโลกที่ยังดารงอยู่หรือตายไปแล้ว ล้วนมีจุดหมายสาคัญที่สอดคล้องกัน คือให้ผู้
นับถือเชื่อในคาสอนและนาไปปฏิบัติเพื่อบรรลุผลอัน เป็นอุดมของชีวิต จากระดับต่าจนกระทั่งสูงสุด
อันเป็นจุดมุ่งหมายของแต่ละศาสนา จุดมุ่งหมายของศาสนาอยู่ความสุข ความสงบ ความดีงาม แต่
หลักหรือวิธีการที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายของแต่ละศาสนาอาจคล้ายคลึงหรือ แต่กต่างกัน จุดมุ่งหมายที่
สอดคล้องกันของศาสนาต่างๆ นาคุณค่ามาแก่ผู้นับถือ คือ
1. สอนเรื่องความสุขสูงสุดในชีวิต
2 .สอนหลักดาเนินชีวิตให้เกิดความสุข ความดี ความงามในปัจจุบัน
3. สอนหลักการพัฒนาคุณค่าของความเป็นมนุษย์
ทุกศาสนาสอนเน้นถึงความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าหรือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นคือ การ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมของศาสนา เช่น คนเราควรมีเมตตา กรุณา ความซื่อสัตย์ความ
ยุติธรรม ความขยันหมั่ นเพียร ความอดทน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่า
“มนุษย์ธรรม”

มูลเหตุของการเกิดศาสนา
การกาเนิดขึ้นของศาสนาทั้งหลาย นับตั้งแต่ครั้งบุพกาลดาเนินมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งศาสนาที่
ตายจากการเคารพนับถือของมนุษย์แล้ว และศาสนาที่ยังมีผู้เคารพนับ ถืออยู่ ซึ่งบรรดาศาสนาเหล่านี้
ทั้งหมด มีข้อสังเกตได้ว่าเกิดขึ้นมีมูลเหตุ แต่กต่างกันไปตามวัฒ นธรรมและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
เหล่านั้น อาศัยอยู่ เนื่ องจากความไม่เข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ การเกิดขึ้นของ
ศาสนานั้นมีสาเหตุมาจากการที่ใช้ศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ เพื่อแก้ปัญหาหรือการดับความทุกข์ร้อน
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ทางกายและจิตใจ การนับถือศาสนาจึงทาให้มนุษย์รู้สึกอบอุ่นมีหลักยึดถือไว้เป็นที่พึ่งของชีวิตและเป็น
หลักปฏิบัติเพื่อความสุขสันติของสังคมโดยรวม การเกิดของศาสนาอาจจะมีสาเหตุต่าง ๆ นานา แต่
เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมูลเหตุการณ์เกิดศาสนา นักปราชญ์ทั้งหลายได้กล่าวไว้โดยสรุป 5 ประการ คือ
(ทองหล่อ วงษ์ธรรมมา. 2551)
1. ความไม่รู้ (อวิชชา) ได้แก่ ความไม่เข้าใจด้วยเหตุผลในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อยู่
รอบตัวของมนุ ษย์ เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ฝนตก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น ทาให้ เกิด ความ
เข้าใจหรือความเชื่อว่า น่าจะมีพลังอานาจจากอะไรบ้างอย่างที่อยู่เหนือธรรมชาติดลบันดาลให้เกิด
ปรากฏการณ์เหล่านี้
2. ความกลัว ความกลัวเป็นมูลเหตุที่ต่อเนื่องจากความไม่รู้ กล่าวคือ เมื่อเกิดความไม่รู้
หรือไม่ เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือ ความกลัวในสิ่ งที่ตนไม่รู้หรือไม่ เข้าใจจึงคิดหาทางเอาอก
เอาใจ ในสิ่งนั้น ในรูปของการเคารพกราบไหว้ เซ่นสรวงบูชา ตลอดจนบนบานศาลกล่าว เพื่อไม่ให้
บันดาลภัยพิบัติแก่ตน แต่ให้บันดาลความสุขสวัสดีมาให้ เป็นต้น
3. ความจงรักภักดี ความจงรักภักดี เป็นมูลเหตุที่มีผลจากการที่มนุษย์ ได้รับจากนับถือ
เหล่าวิญญาณ หรือเทพเจ้าแล้วได้รับการอานวยประโยชน์สุ ขให้ แล้ว เช่น ความอุดมสมบูรณ์ ของ
ธรรมชาติ พืชพันธุ์ ธัญญาหาร ความสุขสงบของชีวิตและสังคม ซึ่งมนุษย์เชื่อว่าได้รับการประทานมา
จากอานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือกราบไหว้ ซึ่งอยู่ในลักษณะของวิญญาณ เช่น ผีบรรพ
บุรุษ หรือเทพเจ้าต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนประโยชน์สุขที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาตินั้น มนุษย์จึง
ตอบสิ่งเหล่านั้นโดยแสดงทางพิธีกรรมต่างๆ เช่น การบูชาพระอาทิตย์ การบูชาแม่คงคา แม่โพสพ
เป็นต้น
4. การใช้ปัญญา (เหตุผล) ความต้องการเหตุผลเป็นมูลเหตุอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดศาสนา ซึ่ง
มีผลมาจากการต้องการจะอธิบายคาสอน หรือความเชื่อที่ไม่สมด้วยเหตุผล หรือคาสอนทางศาสนา
ก่อให้ เกิดความเดือดร้อนหรือก่อให้เกิดความไม่ เป็น ธรรมต่อศาสนิกชนที่นับถือ เช่น คาสอน หรือ
พิธีกรรมทางศาสนาทาให้ ศาสนิ กชนบางกลุ่ มได้รับความไม่ เป็น ธรรม จึงมีผู้ คัดค้านเพื่ออธิบาย
หลักการที่ถูกต้อง และเรียกร้องความเป็นธรรม ในที่สุดเข้าสู่การก่อตั้งศาสนา หรือแยกตัวออกเป็น
นิกายใหม่เพื่ออธิบายแนวความเชื่อ และพิธีกรรมใหม่ เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
และศาสนาคริสต์นิกายโปสแต่สแต่นท์ เป็นต้น
5. ความต้องการสิ่งที่ดีที่สุ ดสาหรับชีวิต การที่มนุษย์ เป็น สั ตว์ที่มีส มองพัฒ นาเจริญ มี
ความเจริญงอกงามทางปัญญา ตลอดจนใช้ปัญญาในการดาเนินชีวิต การคิดค้นแสวงหาของมนุษย์สิ่ง
ที่ดีที่สุดของชีวิต หรือจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คาตอบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต จึงเป็น
หน้าที่ของศาสนาต่างๆ จะให้คาตอบตามทัศนะของแต่ละศาสนา เช่น อาณาจักรพระเจ้า การบรรลุ
โมกษะ และการบรรลุนิพพาน เป็นต้น
ในปัจจุบันความเชื่อหรือความรู้ทางศาสนาที่ศาสนานาเสนอไว้ได้ถูกอธิบายในเชิงเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ไปเกือบหมดแล้ว แต่ เป็นที่น่าสังเกตว่าความเชื่อทางศาสนาก็ไม่ได้หมดไปจากความ
เคารพนับ ถือของมนุษย์ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามนุษย์ยังไม่ได้รับคาตอบเป็นที่น่าพอใจในเรื่องที่
เกี่ยวกับชีวิตที่ถูกอธิบายโดยความรู้ทางวิทยาการสมัยใหม่ เช่น คาตอบเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย สิ่ง
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นี้เรียกว่าความต้องการเกี่ยวกับ เรื่องของจิตวิญญาณในลักษณะต่าง ๆ ศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม
(แสง จันทร์งาม. 2534) ได้กล่าวว่า ความต้องการทางด้านจิตวิญญาณมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ
1. ความต้ อ งการปรั ช ญาชี วิ ต (Need for the principle of life) ได้ แ ก่ การต้ อ งการ
คาตอบเกี่ยวกับชีวิตซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อความมั่นใจในการดาเนินชีวิต เมื่อทราบแล้วจะได้ดาเนิน
ชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผน ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และสูงสุด ซึ่งความรู้เหล่านี้ก็จะได้จากปรัชญา
หรือหลักคาสอนที่มีสอนอยู่ในศาสนาต่าง ๆ
2. ความต้องการความดี (Need for the good) ได้แก่ ความต้องการสิ่งดี ๆ สาหรับชีวิต
เช่น มีสามี ภรรยา ลูก เพื่อน เราก็ปรารถนาอยากได้แต่คนดี ตลอดจนถึงบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องใน
ชีวิตของเรา ศาสนาเป็นสถาบันที่กาหนดกรอบแห่งความดีที่จะบอกได้ว่าการกระทา หรือประพฤติ
อย่างไรจึงเรียกว่าการประพฤติที่ดี หลักจริยธรรมศีลธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือของการกาหนดค่า
ของคาว่าความดีของคนในสังคมอยู่ต่อไป
3. ความต้ อ งการความสุ ข ขั้ น สู ง (The need for higher happiness) ได้ แ ก่ ความ
ต้องการความสุขที่อยู่เหนือความสุขธรรมดา (โลกียสุข) แต่ เป็นความสุขที่เรียกว่าโลกุตตรสุข หรือ
ปรมัตถสุข อัน ได้แก่ความสุ ขที่ เป็ น นิรันดร์ ซึ่งเป็น หลั กการที่สั่ งสอนอยู่ในศาสนาต่างๆ เช่น พระ
นิพพาน ปรมาตมัน และการมีชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรของพระเจ้า เป็นต้น

วิวัฒนาการของศาสนา
ไม่ว่ายุคสมัยใดมนุษย์ต่างก็ต้องการให้มีความสุขความปลอดภัยและมีชีวิตยืนยาว มนุษย์
ทาทุกอย่างก็เพื่อจุดหมายดังกล่าวอันเป็นที่มาของการนับถือศาสนาโดยมีวิวัฒนาการดังนี้ (แสง จันทร์
งาม. 2545 : 10)
1. การบูชาธรรมชาติ ศาสนาดั้งเดิมของมนุษย์ เป็นศาสนาที่ยังไม่มีเเนวคิดทางปรัชญาที่
ลึกซึ้ง เป็นศาสนาเเบบง่ายๆ ไม่มีกรรมวิธีที่ซับซ้อน เป็นศาสนาเกี่ยวกับธรรมชาติและเกิดมาจาก
ความกลัวต่อปรากฏการณ์ ของธรรมชาติ ศาสนาลักษณะนี้เรียกว่า ศาสนาบูชาธรรมชาติโดยตรง
แบบง่ายๆ เพราะมนุ ษย์ ในระยะแรกเริ่มยังไม่เจริญ ด้ว ยสติปั ญ ญา ไม่ส ามารถคิดอะไรได้ลึ กซึ้ ง
ดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ต่างๆ เช่น พายุ ฟ้าคาราม เป็นต้น ก็เกิดความกลัว จึงพากันเคารพ
บูชาปรากฏการณ์นั้นๆ โดยตรง เพราะสมองยังไม่เจริญพอที่จะคิดถึงพลังอานาจอัน เป็นนามธรรมที่
อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์เหล่านั้นได้ จึงได้พากันบูชาธรรมชาติ เช่น การบูชาฟ้าและบูชาเเผ่นดิ น
การบูชาปรากฏการณ์ในท้องฟ้า การบูชาปรากฏการณ์บนดินและในดิน การบูชาสัตว์ การบูชาก้อน
หินและภูเขา การบูชาป่าไม้และต้นไม้เป็นต้นวิญญาณนิยม
2. มนุษย์ในยุคนั้น หวาดกลัวต่อความโหดร้ายของธรรมชาติและชื่นชมยินดีต่อความสุขที่
ธรรมชาติดลบันดาลให้ แต่พวกเขาไม่ได้คิดหาสาเหตุว่า เพราะเหตุใดธรรมชาติจึงมีอานาจเช่นนั้น
ต่อมาเมื่อมนุษย์เจริญขึ้น จึงพากันคิดสงสัยอานาจอันเหลือล้นของธรรมชาตินั้น แต่แล้วพวกเขาก็ได้
ข้อคิดใหม่ว่าการที่ธรรมชาติมีอานาจเช่นนั้น น่าจะมีอานาจลึกลับอะไรสักอย่างสิ่งสถิตอยู่เบื้องหลัง
ของธรรมชาตินั้น แล้วพวกเขาก็เรียกอานาจลึกลับนั้นไปต่างๆ กัน ที่ให้คุณค่าก็เรียกว่า เทวา ที่ให้
โทษก็เรียกว่า ผี ทั้งเทวดาและผีเรียกว่า วิญญาณ ต่อมาเมื่อมนุษย์เจริญมากขึ้น ก็ได้สร้างสรรค์ศิลปะ
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การวาดภาพเขียนขึ้น มนุ ษย์ได้วาดภาพเทวดาและผีให้มีรูปร่างแต่กต่างกัน ได้วาดภาพเทวดาให้
สวยงามน่ารักน่าเลื่อมใส เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงาม แต่วาดภาพผีให้น่าเกลียด น่ากลัว
เพราะเป็นสัญลักษณ์เเห่งความชั่วร้าย และพวกเขาก็บูชาเทวดาที่พวกเขาคิดว่ามีอานาจดลบันดาลให้
คุณและโทษแก่พวกเขาซึ่งซ่อนตัวเองอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้นๆ
3. พหุเทวนิยม เมื่อมนุษย์ได้พัฒนาเข้าใจเรื่องวิญญาณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงมีความเข้าใจว่า
วิญญาณมีความศักดิ์สิทธิ์ มีพลั งอานาจอยู่เหนือวิสั ยของมนุษย์ จึงพากันเรียกชื่อวิญ ญาณใหม่ว่า
เทวดาหรื อ เทพเจ้ า ซึ่ งสิ งสถิ ต อยู่ ในธรรมชาติ ทั่ ว ไป จึ งเกิ ด การเรีย กชื่ อ ต่ า งๆ เช่ น พระอาทิ ต ย์
พระจันทร์ พระวรุณ พระอัคนี เป็นต้น แนวคิดเช่นนี้ทาให้เกิดการพัฒนาเป็นแนวความคิดแบบพหุ
เทวนิยมคือ การยกย่องเหล่าวิญญาณต่างๆ ให้มีฐานะสูงขึ้น เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าซึ่งมีอยู่จานวน
มากในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ
4. การนับถือเทพเจ้าประจากลุ่ม คาว่า เทพเจ้าประจากลุ่มนี้คือ การนับถือเทพเจ้าประจา
กลุ่มของตนเป็นสาคัญ แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าเทพเจ้าของชนกลุ่มอื่นไม่มี พวกเขายืนยันว่ามีเหมือนกัน
แต่ไม่สาคัญเท่าเทพเจ้าประจากลุ่มของตัวเอง แนวความคิดนี้ได้วิวัฒนาการมาจากกลุ่มหพุเทวนิยม
และอยู่ตรงกลางระหว่างกลุ่มเทวนิยม (Polytheism) และกลุ่มเอกเทวนิยม (Monotheism) เช่น
ชาวอินเดียโบราณแต่ละวรรณะจะนับถือเทพเจ้าประจาวรรณะของตัวเองเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกัน
พวกเขาจะนั บ ถือเทพเจ้ าของวรรณะอื่นหมือนกัน แต่ไม่ถือว่าส าคัญ เท่าเทพเจ้าประจากลุ่ มของ
ตัวเอง เช่น พวกพราหมณ์จะนับถือพระพิฆเณศร์ คือเทพเจ้าเเห่งความรู้และปัญญา พวกไวศยะคือ
ชาวไร่ชาวนา จะนับถือพระวรุณ (ฝน) พระแม่ธรณี เป็นพิเศษเป็นต้น
5. เอกเทวนิ ย ม คาว่า เอกเทวนิ ยม หมายถึง การนั บ ถือพระเจ้าเพียงองค์เดียว เป็ น
แนวคิดที่วิวัฒนาการมาจากการนับถือพระเจ้าหลายองค์นั่นเอง เพราะการที่มนุษย์มีพระเจ้ามากมาย
หลายองค์ ทาให้เกิดความแต่กแยกเป็นกลุ่มต่างๆ ไม่สามารถรวมกันเป็นปึกเเผ่นในสังคมขึ้นมาได้
ทาให้ เป็น ใหญ่ ในกลุ่มพยายามหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อจะได้รวมกลุ่ม เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน จึงประกาศคาสอนไปในทานองที่ว่ามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดอยู่เพียงองค์เดียว
เท่านั้น ที่ทรงเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งทรงดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่าง แนวคิดเช่นนี้ เช่น ทัศนะเรื่อง
พระเจ้าในศาสนายิว คริสต์ อิสลาม และซิกส์ เป็นต้น
6. อเทวนิยมเมื่อมนุษย์หมกมุ่นอยู่กับความชื่อเรื่องพระเจ้ามาเป็นเวลานา ก็มีมนุษย์บาง
คนคิดแปลกไปจากเดิม โดยคิดในเชิงปฏิ เสธพระเจ้าและเทพเจ้าต่างๆ โดยมีความคิดว่า ไม่มีพระเจ้า
ผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง เพราะสรรพสิ่งเกิดขึ้นเองโดยกระบวนการทางธรรมชาติ เมื่อเกิดขึ้น เป็นไป
แล้วก็แต่กสลายไปตามกระบวนการทางธรรมชาติเช่นเดียวกัน แนวความคิดแบบนี้ เช่น พุทธศาสนา
ศาสนาเชน และศาสนาเต๋า เป็นต้น

ประเภทของศาสนา
การจัดประเภทของศาสนานั้นสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ในที่นี้จะจัดตามลักษณะของ
การเคารพนั บถือและความเชื่อประจาศาสนานั้น ๆ ซึ่งสรุปได้ เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ (เมินรัตน์
นวะบุศย์. 2543)
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1. ศาสนาประเภทวิญญาณนิยม (Animism) ศาสนาประเภทวิญญาณนิยม ได้แก่ กลุ่ม
ศาสนาที่นับถือเรื่องของวิญญาณว่ามีอยู่ในธรรมชาติ และในสัตว์ สามารถที่จะให้คุณให้โทษแก่มนุษย์
ได้ เช่น ไสยศาสตร์ มนต์ดา พ่อมด หมอผี ทรงเจ้า เสน่ห์ ยาแฝด เป็นต้น ศาสนาประเภทนี้ มีผลมา
จากกการเชื่อในพลังที่อยู่ในธรรมชาติ ซึ่งสามารถดลบันดาลให้ ธรรมชาติ แสดงออกมาในลักษณะ
พลังงาน
2. ศาสนาประเภทเทวนิยม (Theism) ศาสนาประเภทเทวนิยม ได้แก่ศาสนาที่ มีห ลั ก
ความเคารพเชื่อถือในพระเจ้า หรือเทพเจ้าอันมีผลมาจากความเชื่อในเรื่องวิญญาณนิยม มนุษย์ได้ยก
อานาจที่อยู่ในธรรมชาตินั้นขึ้น ในฐานะพลังที่อยู่เหนือธรรมชาติ (Super Natural Power) มาเป็น
ลักษณะของผู้สร้างบ้าง กาหนดความเป็นไปของธรรมชาติ และชะตาชีวิตของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่ง
ได้เป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
2.1 พหุเทวนิยม (Polytheism) ได้แก่ กลุ่มศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหรือพระเจ้าหลาย
องค์โดยแบ่งเทพเจ้าออกไปตามหน้าที่ประจาธรรมชาติ เช่น พระวายุ เทพเจ้าแห่งลม พระอัคนี เทพ
เจ้าแห่งไฟ พระวิรุฬ เทพเจ้าแห่งฝน พระสาวิตรี เทพเจ้าแห่งแสงสว่าง พระแม่คงคา เทพเจ้าแห่ง
แม่น้า เป็นต้น ซึ่งที่ปรากฏชัดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
2.2 อติเทวนิยม (Henotheism) ได้แก่ กลุ่มศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหรือพระเจ้าหลาย
องค์ แบ่ งไปตามหน้ าที่ มีก ารปกครองในลั ก ษณะองค์ก ร โดยมี พ ระเทพเจ้าสู งสุ ดควบคุ ม เทพเจ้ า
เหล่ า นั้ น อี ก ในฐานะเทพเจ้ าสู งสุ ด เช่ น พระอิ น ทร์ เป็ น หั ว หน้ าปกครองเทพต่ าง ๆ ของศาสนา
พราหมณ์ -ฮินดู เทพเจ้าจูปีเตอร์ (Jupiter) ของศาสนาโรมันโบราณ และเทพเจ้าซีอุส (Zeus) ของ
ศาสนากรีกโบราณ
2.3 เอกเทวนิยม (Mono-theism) ได้แก่ กลุ่มศาสนาประเภทเคารพนับถือเทพเจ้า
องค์เดียวเป็นสิ่งสูงสุดเหนือเทพเจ้าองค์อื่น ๆ แม้จะมีเทพเจ้าอื่นก็มีฐานะเพียงเป็นทาสรับใช้ของเทพ
เจ้าสูงสุดเท่านั้นเอง ศาสนาประเภทนี้ ได้แก่กลุ่มศาสนาเผ่าชนเซเมติก ที่เกิดขึ้น ในประเทศตะวันออก
กลาง เช่น พระยะโฮวาห์ ของศาสนายูดายและศาสนาคริสต์ และพระอัลเลาะห์ของศาสนาอิสลาม ซึ่ง
เทพเจ้าหรือพระเจ้าเหล่านี้ มีลักษณะมีพลังอานาจสูงสุด สามารถสร้าง ทาลายล้าง กาหนดชะตาชีวิต
ของสรรรพสิ่ง และดลบันดาลให้สรรพสิ่งเป็นไปตามอานาจได้
3. ศาสนาประเภทอเทวนิยม (Atheism) ได้แก่ กลุ่มศาสนาที่ไม่ยอมรับการเคารพนับถือ
และเชื่อในอานาจของเทพเจ้าหรือพระเจ้า แต่มอบอานาจและความไว้วางใจทั้งหมดไว้ที่ตัวของมนุษย์
เอง โดยปฏิเสธการสร้างโลกและสรรพสิ่งของพระเจ้า ไม่มีพระเจ้าหรือสิ่งใดจะกาหนดหรือลิขิตชีวิต
ใครได้นอกจากมนุษย์เองเป็นผู้กาหนดชะตาชีวิตของมนุษย์เอง เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาเชน ศาสนา
เต๋า และศาสนาขงจื้อ

องค์ประกอบของศาสนา
องค์ประกอบที่สาคัญของศาสนาโดยทั่วไป มีองค์ประกอบที่สาคัญ อยู่ 5 ประการ ดังนี้ คือ
(ทองหล่อ วงษ์ธรรมา. 2538 : 114)
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1. ศาสดา
ศาสดา (The Founder) ได้แก่ ผู้ก่อตั้งหรือสถาปนาศาสนา ประกาศสั่งสอนคาสอน ซึ่ง
ศาสนาส่วนมากจะมีองค์ประกอบอันนี้อยู่ทุกศาสนา แต่ก็มีศาสนาที่ไม่สามารถระบุนามของศาสดาผู้
ก่อตั้ง แต่นั บ ถือสื บ ทอดค าสั่ งสอนจากประสบการณ์ ของคนรุ่น หนึ่งสู่ คนอีกรุ่นหนึ่ ง เช่น ศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู แต่ศาสนาที่ ปรากฏนามของศาสดาได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของ
ศาสนา คือ
1.1 ศาสดาพยากรณ์ หรือปกาศก (Prophet) ได้แก่ ศาสดาที่รับคาสั่งสอนมาจาก
เบื้ องบน ท่านเหล่านี้ เป็น แต่เพียงตัวแทน หรือสื่อกลางเสื่อมต่อระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ โดยรับ
หน้าที่รับคาสอนจากพระเจ้าแล้วนาไปเผยแพร่สู่มนุษย์เท่านั้น เช่น ศาสดาเยซู ศาสดานะบีมะหะหมัด
ศาสดาโมเสส เป็นต้น
1.2 ศาสดาผู้ตรัสรู้เอง (The enlighten ment One) ได้แก่ ศาสดาที่คิดค้นคาสอน
เอง แล้วนาความรู้ประสบการณ์ที่ได้ค้นพบนั้นไปเผยแพร่แก่ชาวโลก มีลักษณะเหมือนนักปรัชญาเมธี
หรือนักวิทยาศาสตร์ทางด้านชีวิตและจิตวิญญาณ โดยมากได้แก่ศาสดาของศาสนาประเภท อเทวนิยม
(Atheism) เช่น พระพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ ศาสดามหาวีระของศาสนาเชน ศาสดาขงจื้อ
ของศาสนาขงจื้อ ศาสดาเหล่าจื้อ ศาสนาเต๋า เป็นต้น
2. ศาสนาธรรม
ศาสนธรรมหรื อ ค าสอน (Teachings) ได้ แ ก่ หลั ก ธรรมและบทบั ญ ญั ติ ของศาสนา ที่
ศาสนาได้ประกาศที่สาวกจารึกไว้ในคัมภีร์ทางศาสนา เช่น คัมภีร์พระไตรปิฎกของศาสนาพุทธ พระ
คัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ พระคัมภีร์อัลกุระอานของศาสนาอิสลาม เป็นต้น
3. สาวก
สาวก (Religious Disciple) ได้แก่ กลุ่มชนที่ยอมรับในหลักธรรมและปฏิบัติตามความเชื่อ
และค าสั่ งสอน โดยน้ อมน ามาเป็ น หลั กในปฏิ บั ติใช้ เป็น ปรัช ญาในการดาเนิน ชีวิต ซึ่งบางศาสนา
แบ่ งเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายบรรพชิตหรือนักบวช แต่บางศาสนาก็ไม่ได้แบ่งแยก เพราะถือว่าทุกคน
จะต้องเรียนรู้หลักธรรมคาสั่งและปฏิบัติเสมอกัน เช่น ศาสนาอิสลาม ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื๊ อ และ
ศาสนาคริส ต์ นิ กายโปรสเตสแต่ น ต์ ซึ่งผู้ ปฏิ บั ติห น้าที่ในโบสถ์ เป็ น แต่เพี ยงผู้ ส อนศาสนา เรียกว่า
ศาสนาจารย์ (Minister) ผู้นาประกอบพิธีกรรมเท่านั้น ไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นนักบวช
4. ศาสนพิธี
ศาสนพิธี (Religious Activities) ได้แก่ พิธีกรรมทางศาสนาที่ศาสนากาหนดขึ้นเพื่อให้
ศาสนิกชนได้ปฏิบัติ เพื่อ เป็นการแสดงออกทั้งถึงความเคารพนับถือ เป็นการน้อมนาผู้ที่เลื่อมใสแล้ว
และยังไม่เลื่อมใส เป็นเครื่องนาพาศาสนิกชนให้ปฏิบัติในหลักธรรม หลักจริยธรรมและจุดมุ่งหมาย
สูงสุดของศาสนาโดยทางอ้อม และเกิดความรู้สึกมีส่ วนร่วมในศาสนาที่ตนนับถือ เช่น พิธีศีลจุ่ม พิธี
ล้างบาป พิธีสารภาพบาป การสมานตนเป็น ศาสนิกชน พิธีถือศีลอด พิธีรักษาศีลอุโบสถ พิธีศพ และ
พิธีอุปสมบท เป็นต้น
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5. ศาสนสถาน
ศาสนสถาน (The Holly Place) ได้แก่ สถานที่ใช้ในประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น
โบสถ์ สุเหร่ า วัด รวมถึงสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น สถานที่เกิด ตรัสรู้ ปรินิพพานของ
ศาสดา และสัญลักษณ์ทางศาสนา เช่น ไม้กางเขน รูปธรรมจักร พระพุทธรูป เจดีย์ เป็นต้น
ในบรรดาองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบตามที่กล่าวมาข้างบนบางศาสนาอาจจะไม่มี
องค์ประกอบครบถ้วน แต่องค์ประกอบของศาสนาที่จะขาดไม่ได้ คือ หลักศาสนธรรมหรือคาสั่งสอน
ซึ่งเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ กั บ การมี อยู่ ของศาสนา เพราะศาสนาจะเป็ น ศาสนาอยู่ ได้ จะต้ อ งมี
หลักธรรมคาสั่งสอนเพื่อหลักแห่งการประพฤติปฏิบัติ แม้จะไม่มีใครนับถือก็ยังถือว่า เป็นศาสนา ด้วย
เหตุว่าศาสนาที่มีผู้นับถืออยู่ในปัจจุบันก็มีองค์ประกอบบ้างอย่างไม่ครบ เช่น ศาสดาของศาสนาฮินดูก็
ไม่ปรากฏว่ามีศาสดา เป็นต้น

ความสาคัญของศาสนา
ศาสนาไม่สามารถแยกออกจากสังคมได้ เพราะการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางศาสนาของ
มนุษย์เป็ นพฤติกรรมทางสังคมชนิ ดหนึ่ง ศาสนานั้น เป็นสิ่ งที่สาคัญ มากต่อสั งคมมนุษย์ เพราะมี
อานาจและอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่และคงเส้นคงวาต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ แต่ไม่ว่าศาสนาใดๆ ก็ตาม ล้วนแต่
มีลักษณะร่วมสาคัญ คือ การสอนคนให้ เป็นคนดี มีศีลธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข อีกทั้งยัง
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีหลักในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดังนั้น ความสาคัญของศาสนาจึงมี
มากมายนานัปการ พอสรุปได้ ดังต่อไปนี้
1. ศาสนาทาให้ เกิดความสามัคคี เพราะศาสนาเป็น สายเชื่อมโยงให้ มนุษย์ที่มีจานวน
มากมายในสั งคมสามารถรวมกลุ่ ม กั น ได้ ในทุ กระดั บ หน่ ว ยสั งคม ตั้ งแต่ ระดั บ บุ ค คล ครอบครัว
ระดับชาติตระกูล เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ กลุ่มบุคคล ตลอดถึงระดับประเทศ และระดับโลก เพราะศาสนา
จะช่วยสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกัน ช่วยขจัดช่องว่างทางสังคม สร้างความไว้วางใจ ซึ่งกันและกันให้
เกิดขึ้น เป็นรากฐานแห่งความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจกันพัฒ นาชุมชน และสร้างความสงบสุ ข
ความมั่นคงให้แก่ชุมชน
2. ศาสนาเป็ น ตั ว ก าหนดรู ป แบบของวั ฒ นธรรมแต่ ล ะสั ง คม มี ส่ ว นก าหนดรู ป แบบ
วัฒนธรรมเช่น ภาษา วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ประติมากรรม
3. ศาสนาเป็นเครื่องสั่งสอนให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์
ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เป็นเครื่องบาบัดทุกข์และบารุงสุขให้แก่มนุษย์ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจเปรียบเสมือนดวงประทีปโคมไฟที่ให้ความสว่างแก่การดาเนินชีวิตของมนุษย์
4. ศาสนาเป็นพลังใจให้มนุษย์สามารถเผชิญชีวิตด้วยความกล้าหาญ ไม่หวั่นไหวต่อโลก
ธรรม ทาให้มีความสุขและผาสุกในชีวิต ศาสนาจะช่วยกระดับจิตใจ ทาให้ เป็นผู้ควรแก่การเคารพนับ
ถือ อีกทั้งยังช่วยสร้างจิตสานึกในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้กับคนในสังคมอีกด้วย
5. ศาสนาทาให้ มนุ ษย์ ดาเนินชีวิตอย่างมีห ลักยึด เพราะศาสนามีห ลักศรัทธาและหลั ก
เหตุผลสาหรับให้ศาสนิกชนยึด เป็นหลักในการดาเนินชีวิต แม้ว่าศาสนาต่างๆ จะมีหลักการและวิธี
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ปฏิ บั ติ ที่ แ ต่ ก ต่ า งกั น แต่ ศ าสนาทุ ก ศาสนามี จุ ด มุ่ งหมายเดี ย วกั น คื อ การให้ ม นุ ษ ย์ ล ะความชั่ ว
ประพฤติตนเป็นดี ซึ้งนับเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนิกชนของแต่ละศาสนา
6. ศาสนาช่วยให้ มนุ ษย์ได้ประสบความสุ ขสงบและสั น ติสุ ขขั้นสู ง จนกระทั้งบรรลุ ถึง
เป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษย์ชาติ
7. ศาสนาเป็นมรดกล้าค่าแห่งมนุษย์ชาติ เป็นความหวังและวิถีทางแห่งความอยูรอดของ
มวลมนุษย์ชาติ
8. ศาสนาทาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพราะหลักคาสอนในศาสนามุ่งให้ให้มนุษย์พัฒนา
จากสภาพสัตว์ประเภทคนไปสู่ความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสภาพที่สูงกว่าสัตว์ เพราะคนที่ยังไม่ได้รับการ
พัฒ นาก็ไม่ แต่ กต่างอะไรจากสั ตว์ทั่ว ๆ ไป แต่มนุษย์ แต่ กต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะมีสานึกดีชั่วซึ่ง
เกิดขึ้นจากการกล่อมเกลาจากหลักธรรมในทางศาสนา
สรุปได้ว่า ศาสนามีคุณค่าต่อมนุษย์ในทุกขั้นตอนของการดาเนินชีวิ ต เพราะศาสนาช่วย
ให้ มี ห ลั ก ที่ ถู ก ต้ อ งในการด าเนิ น ชี วิต ท าให้ ชี วิต มี ค วามหมายและความหวัง เป็ น เเหล่ งก าเนิ ด
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่ดีงามของสังคม เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเสถียรภาพและความสงบสุข
ในสังคม และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทาให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้
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คาถามทบทวน
ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุด
1. ความหมายของคาวา ศาสนา ตามทัศนะชาวตะวัน ตกและชาวตะวันออกต่างกันตาม
ขอใด?
ก. การมีพิธีกรรม
ข. การยึดมั่นในตัวศาสดา
ค. การเขมงวดเรื่องคาสอน
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจา
2. คาสอนในศาสนาจัดเป็นองค์ประกอบของศาสนาในขอใด?
ก. ศาสดา
ข. ศาสนธรรม
ค. ศาสนทายาท
ง. ศาสนบุคคล
3. ขอใดคือมูลเหตุการเกิดขึ้นของศาสนาประเภทอเทวนิยม?
ก. ความไม่รู้
ข. ความภักดี
ค. ความกลัว
ง. ปัญญาหรือความรู
4. ความตองการที่พึ่งทางใจเป็นมูลเหตุการเกิดขึ้นของศาสนาในขอใด?
ก. ความไม่รู้
ข. ความภักดี
ค. ความกลัว
ง. ปัญญาหรือความรู
5. การเชื่อวามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายหลังปรากฏการณทางธรรมชาติ เป็นมูลเหตุการเกิดของ
ศาสนาในขอใด?
ก. ความไม่รู้
ข. ความภักดี
ค. ความกลัว
ง. ปัญญาหรือความรู
6. ขอใดเป็นวิวัฒนาการของศาสนาที่เกาแกที่สุด?
ก. วิญญาณนิยม
ข. พหุเทวนิยม
ค. เอกเทวนิยม
ง. ธรรมชาตินิยม
7. ศาสนาในขอใดที่มีสถานทีก่ าเนิดศาสนาแต่กตางจากศาสนาอื่นๆ?
ก. ฮินดู
ข. เชน
ค. ซิกข
ง. คริสต
8. การนับถือพระเจาองคเดียวว่าเป็นสิ่งสูงสุด เรียกวาอะไร?
ก. เอกเทวนิยม
ข. อเทวนิยม
ค. พหุเทวนิยม
ง. ขอ ก และ ค ถูกตอง
9. ขอใดคือความสาคัญของศาสนา?
ก. ประทีปสองทาง
ข. กาหนดรูปแบบวัฒนธรรมของแต่ละสังคม
ค. สั่งสอนใหมนุษย์ปฏิบัติในความดี ง. ขอ ข และ ค ถูกตอง
10. แนวคิดที่วา วิญญาณมีความศักดิ์สิทธิ์ มีพลังอานาจเหนือมนุษย์ เรียกวา เทพเจา ที่สถิต
อยู่ในธรรมชาติทั่วไป” แนวคิดดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นเป็นแนวคิดของกลุ่มใด?
ก. กลุ่มวิญญาณนิยม ข. พหุเทวนิยม
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ค. เอกเทวนิยม

ง. ขอ ก และ ข ถูกตอง

ตอนที่ 2 จงตอบคาถามตอไปนี้
1. ศาสนาคืออะไร? มีความสาคัญอย่างไร? จงอธิบาย
2. องคประกอบของศาสนามีอะไรบ้าง? องคประกอบใดที่ศาสนาจะขาดไม่ได้ ตามทัศนะ
ของนักศึกษา?
3. ศาสนามีวิวัฒนาการอย่างไร? จงอธิบายมาพอเขาใจ
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 2
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาฮินดู
ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนาฮินดู
หลักธรรมในการดาเนินชีวิตตามหลักศาสนาฮินดู
เป้าหมายชีวิตตามทัศนะศาสนาฮินดู
สาระสาคัญ
1. พัฒนาการของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู แบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ ยุคอารยัน ยุคพระเวท ยุค
พราหมณะ และยุคฮินดู
2. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ไม่มีศาสดาผู้ก่อตั้งเหมือนศาสนาอื่นๆ เพราะคาสอน ต่างๆ พวก
พราหมณ์หรือฤๅษีผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ยินหรือฟังมาจากพระเจ้าด้วยตนเอง แล้วมีการ จดจาไว้และถ่ายทอด
ต่อกันทางความทรงจา
3. คัมภีร์สาคัญในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่ เป็นศรุติ
ได้แก่ คัมภีร์พระเวททั้ง 4 คือ ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท และอาถรรพเวท 2) ส่วนที่ เป็นสมฤติ ได้แก่
คัมภีร์ที่ป ราชญ์ทางศาสนาได้แต่งขึ้นเพื่ออธิบายเนื้อหาและสนับสนุนให้ การศึกษาคัมภีร์พระเวท
เป็นไปโดยถูกต้อง เช่น คัมภีร์อุปนิษัท คัมภีร์มนูศาสตร์ คัมภีร์ปุราณะ คัมภีร์ภควัทคีตา มหากาพย์
มหาภารตะและมหากาพย์รามายณะ เป็นต้น
4. หลักคาสอนสาคัญของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูคือ หลักคาสอนเรื่องอาศรม หรือวิธีปฏิบัติ
ของพราหมณ์ 4 ประการ หลักคาสอนเรื่องตรีมูรติ หลักคาสอนเรื่องปรมาตมัน หรือพรหมันและชีวาต
มัน หลักคาสอนเรื่องการหลุดพ้นหรือโมกษะ
5. สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ เครื่องหมาย โอม ที่หมายถึง สัญลักษณ์แห่งพลัง
ทั้ง 3 คือ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้
2. อธิบายคัมภีร์สาคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้
3. อธิบายหลักคาสอนสาคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้
4. อธิบายสัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้
กิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1. การบรรยาย
2. การอภิปรายกลุ่มย่อย
3. การบันทึกการเรียนรู้ในแฟ้มสะสมผลงาน

4. งานมอบหมาย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิถีแห่งชีวิต
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
3. บทเรียนออนไลน์ http://lmsonline.nrru.ac.th/course/index.php?categoryid=69
การประเมินผล
1. ประเมินจากการร่วมทากิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินจากการสรุปการอภิปราย
3. ประเมินจากใบสรุปการเรียนรู้และแฟ้มสะสมผลงาน
4. ประเมินจากผลการสอบระหว่างภาคเรียน และปลายภาค

วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บทที่ 2
ชีวติ ตามทัศนะศาสนาฮินดู
ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่ของอินเดียนับถือ ในประเทศไทยคนรู้จักศาสนา
ฮินดูในชื่อว่า ศาสนาพราหมณ์ ดังนั้น ชื่อทางราชการของศาสนาฮินดูในประเทศไทย คือ ศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู แต่ในบทความนี้ขอใช้ชื่อว่าศาสนาฮินดูแทน เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริง ที่ใช้กันในวง
วิชาการทั่วไป ความจริงนักวิชาการหลายคนเรียกศาสนายุคที่ ยึดถือคัมภีร์ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท
อถรรพเวท พราหมณะ อารัณยกะ และอุปนิษัท ว่าศาสนาพระเวท (Vedic Religion) หรือศาสนา
พราหมณ์ (Brahmanism) เพื่อแยกให้เห็นความแตกต่างกับศาสนาฮิ นดู (Hinduism) ซึ่งพัฒ นามา
จากศาสนาพระเวทหรือศาสนาพราหมณ์นั่นเอง สัญลักษณ์ประจาศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู คือ AUM
โอม ประกอบขึ้นจากอักษร 3 ตัว คือ A อ แทน พระวิษณุ U อุ แทนพระศิวะ และ M ม แทนพระ
พรหมา เป็นสัญลักษณ์แทนเทพทั้งสามเมื่อรวมเป็นรูปเดียวซึ่งเรียกว่า ตรีมูรติ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาฮินดู
ศาสนาฮินดูมีจุดเริ่มต้นเมื่อชาวอารยะอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในอินเดียที่บริเวณลุ่มแม่น้า
สินธุ ซึ่งเป็นที่มาของคาว่า ฮินดู เมื่อราว 3,500 กว่าปีมาแล้ว แม่น้าสินธุปัจจุบันมีต้นน้าเกิดจากภูเขา
หิมาลัย ในเขตประเทศ อิ นเดีย ไหลผ่านประเทศปากีสถาน ไปลงทะเลอาหรับ ชาวอารยะมีคัมภีร์
ทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเรียกว่า เวทะ หรือพระเวท แรกทีเดียวมีเพียง 3 คัมภีร์ คือ ฤคเวท
สามเวท และยชุรเวท ต่อมามีคัมภีร์อถรรพเวท เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคัมภีร์ เชื่อกันว่า คัมภีร์พระเวท
ไม่ใช่คัมภีร์ที่มนุษย์แต่งขึ้น แต่เป็นคัมภีร์ที่พวกฤษีได้ยินมาโดยตรงจากพระเป็นเจ้า คัมภีร์นี้จึงมี ชื่อ
เรียกรวมๆ ว่า ศรุติ “การได้ยิน” ผู้ที่ได้ยินคือฤษีผู้มีญาณวิเศษเหนือ มนุษย์ธรรมดา ศาสนาฮินดูเป็น
ศาสนาที่สืบทอดมาจากศาสนาที่นับถือ คัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิ ทธิ์ทางศาสนา จึงเป็นศาสนาที่
ไม่มีศาสดา เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาเหมือนศาสนาอื่นๆ ทั่วไป บางครั้งชาวฮินดูจะเรียกศาสนา ของตนว่า
สนาตนธรรม แปลว่า ศาสนาที่มีมาแต่นิรันดร์กาล คือ มีมา ตั้งแต่ดั้งเดิมไม่มีใครรู้ว่าเริ่มต้นเมื่อไร
สามารถแบ่งเป็นยุคตามวิวัฒนาการของคาสอน
1. ยุคอารยัน
ยุคอารยัน (2,500-800 ปี ก่อน พ.ศ.) เดิมทีเดียวชมพูทวีปหรือดินแดนที่เป็นประเทศ
อินเดียในปัจจุบัน เป็นที่อยู่ของพวกชนพื้นเมืองเรียกว่า ฑราวิฑ (Dravidian) ซึ่งมีเผ่าย่อยอีกหลาย
เผ่า มีรูป ร่างเล็ก ผิ วดา เช่น เผ่ามองโกลอยด์ เผ่าเปรโตออสเตรลอยด์ และเผ่าเนกริตอย เป็นต้น
(สมัคร บุราวาศ. 2516 : 3-4) ต่อมาชนชาติใหม่คือ พวกอินโด-ยูโรเปียน (Indo-European) อพยพ
มาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามลุ่มแม่น้ าสิน ธุ จึงเรียกชื่อ ชนชาติใหม่นี้ว่า พวกสินธุ สันนิษฐานว่าคงจะเป็น
เพราะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ลุ่มน้าสินธุ แต่ชนชาติ อื่ นเรียกเพี้ยนไปเป็นอินดัส (Indus)บ้าง ฮินดู (Hindu)
บ้ างและกลายเป็ น อิ น ดิ ย าหรือ อิน เดีย (India) ในยุคหลั งๆ (สุ ว รรณา สั จจาวีรวรรณ และคณะ.
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2522 : 63) เมื่ออพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้าสินธุ คงคาและยมุนาแล้ว ก็ปรากฏว่าเจริญ
กว่าคนพื้นเมือง
ชาวอารยันในชมพูทวีปยกย่องธรรมชาติขึ้นเป็นเทพ เช่นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ท้องฟ้า
พายุ ฝน เป็นต้น โดยเชื่อว่าความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับอานาจของเทวะ ถ้าปรารถนาจะให้
หรือไม่ให้เทพแสดงฤทธิ์เดช ก็ต้องอ้อนวอนให้ เทพอานวยสิ่งที่ตนปรารถนา จึงเกิดมีพิธีเซ่นสรวง
สั งเวยและอ้ อ นวอน และมีบุ คคลผู้ ท าพิ ธีดั งกล่ าว เรีย กว่ า พราหมณ์ นอกจากเทพเจ้ าที่ มีอ ยู่ ใน
ธรรมชาติแล้ว ชาวอารยันยังเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วก็มีอานาจ เช่นเดียวกับเทพเจ้าด้วยในการ
ที่จะให้คุณและโทษแก่ลูกหลาน จึงต้องสังเวยบวงสรวง เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังเชื่อว่า พ่อแม่ ที่ไม่มี
บุตรจะตกนรกชื่อ ปุตระ ถ้าไม่มีลูกชายทาพิธีเซ่น สรวงบูชาดวงวิญญาณของตน ดังนั้น บุตรชายจึง
เป็นที่ปรารถนาของชาวชมพูทวีปมาจนทุกวันนี้
เมื่อชาวอารยันเข้ามาปกครองดินแดนชมพูทวีปแล้ว คนพื้นเมืองที่ไม่ยอมอพยพ หนีไป
เมื่อพ่ายแพ้สงครามก็จะยอมเป็นทาส เรียกว่า ทัสยุ ของชาวอารยัน ส่วนชาวอารยันก็ถือ ตัวว่าเจริญ
กว่าคนพื้นเมือง จึงไม่อยากจะหนี การปะปนทางเชื้อชาติเกิดขึ้น จึงได้ห้ามไม่ให้มี การสมสู่กันระหว่าง
ชาวอารยันกับชาวพื้นเมือง และสงวนอาชีพสาคัญๆและมีเกียรติไว้สาหรับ ชาวอารยัน สาหรับชาว
อารยันนั้นแบ่งออกเป็น 3 พวกตามตาแหน่งหน้าที่ซึ่งมีฐานะไม่เท่าเทียม กัน ส่วนชนพื้นเมืองเดิมนั้นมี
ฐานะต่าที่สุด และประกอบอาชีพที่ชาวอารยันไม่ปรารถนาแล้ว ในที่สุดจึงกลายมาเป็นระบบวรรณะ
(Caste system) ขึ้นมา (เมธา เมธาวิทยกุล. 2525 : 174) ได้แก่
1.1 วรรณะพราหมณ์ ได้แก่ ชาวอารยันที่มีหน้าที่เล่าเรียนวิชาการเวทมนตร์ กระทา
พิธีกรรมต่างๆ และสั่งสอนผู้อื่น
1.2 วรรณะกษัตริย์ ได้แก่ ชาวอารยันที่มีหน้าที่ปกครองและรักษาบ้านเมือง
1.3 วรรณะไวศยะ ได้แก่ ชาวอารยันที่มีอาชีพหน้าที่ในการทากสิกรรม การค้าขาย
และเสียภาษี ชาวอารยันกลุ่มนี้เป็นผู้ควบคุมระบบเศรษฐกิจของสังคม
1.4 วรรณะศูทร ได้แก่ พวกชนพื้นเมืองเดิมที่ถูกกดขี่ และถูกกีดกันในด้านอาชีพ
และสังคม ถูกเหยียดหยามว่าเป็นพวกทาสหรือทัสยุ เพราะไม่มีอาชีพที่จะทาจาเป็นต้องคอย รับใช้
พวกอารยัน ได้รับค่าจ้างพอยังชีพเล็กๆ น้อยๆ
2. ยุคพระเวท
ยุคพระเวท: ยุคสมัยแห่งคัมภีร์พระเวท (800-300 ปี ก่อน พ.ศ.) ชาวอารยันได้พัฒนาการ
นับถือเทพเจ้าให้มีระเบียบแบบแผนดียิ่งขึ้น มีพิธีกรรมต่างๆ มากมายและมีความวิจิตรพิสดารมาก
ยิ่งขึ้น พราหมณ์ผู้ทาพิธีได้รับการยกย่องมากยิ่งขึ้น ในฐานะเป็นผู้ที่สามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้ ยุค
พระเวทเป็นยุคเริ่มต้นของวรรณคดีของ ชาวอารยัน เพราะมีการแต่งคัมภีร์ขึ้นโดยพวกพราหมณ์ ซึ่ง
เป็นการรวบรวมบทสวดอ้อนวอน เทพเจ้าที่ใช้กันอยู่ในวงศ์ตระกูลขึ้นเป็นหมวดหมู่ เรียกว่า เวท หรือ
วิทยา หมายถึงความรู้ต่างๆ เป็นความรู้จากสวรรค์ที่พวกฤษี ได้ยินได้ฟังมาจากพระพรหม ซึ่งวิ ธีการ
เช่นนี้ เรีย กว่า ศรุติ คัมภีร์พระเวทมี 3 หมวดจึงเรียกว่า ไตรเพทหรือ ไตรเวท ต่อมาในปลายสมัย
พราหมณะ มีการแต่งเพิ่มอีกคัมภีร์หนึ่ง คือ อาถรรพเวท รวมเป็น 4 เรียกว่า จตุเพทางคศาสตร์ คือ
1. ฤคเวท บทสวดสรรเสริญเทพเจ้า
2. สามเวท บทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชายัญต่างๆ
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3. ยชุรเวท บทเพลงขับสาหรับสวดหรือร้องเป็นทานองบูชายัญ
4. อาถรรพเวท ว่าด้วยอาคมทางไสยศาสตร์
สมัยพระเวทนี้ พวกอารยันได้นับถือพระอินทร์เป็นเทพเจ้าสู งสุ ด พระอินทร์ทาหน้าที่
คล้ายตัวพระราชามีความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์ แต่ก็มีศัตรูมารุกรานเป็นประจา มีการรบรากันอยู่
เรื่อย แต่เนื่องจากพระอินทร์ได้แพ้สงครามบ่อยครั้งจึงทาให้ฐานะตกต่าลง พราหมณ์จึงให้พระเจ้า
องค์อื่นมีฐานะสูงกว่าพระอินทร์ในเวลาต่อมา
ในสมัยพระเวทยังไม่มีตัวอักษร คัมภีร์ต่างๆจึงยังคงเป็นการนาสืบทอดกันมาจาก การ
ท่องจาปากเปล่าสืบๆมา เรียกว่า มุขปาฐะ คัมภีร์พระเวทถือว่าเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ พระเจ้าประทาน
ลงมา ห้ามคนนอกศาสนาเรียน พวกพราหมณ์ กษัตริย์ และไวศยะเท่านั้น ที่เรียนได้ พวกศูทรเรียน
ไม่ได้เลย พวกสตรีในวรรณะสูงทั้งสามก็เรียนไม่ได้ ในยุคพระเวทชาวอารยันนับถือเทพเจ้า 3 กลุ่ม คือ
1. เทพเจ้าบนพื้นโลก ได้แก่ พระปฤถวี พระอัคนี พระยม พระพฤหัสบดี เป็นต้น
2. เทพเจ้าในอากาศ ได้แก่ พระอินทร์ พระมารุต พระวายุ เป็นต้น
3. เทพเจ้ าบนสวรรค์ ได้แ ก่ พระวรุณ พระอาทิ ตย์ เทพี อุษ า เทพราตรี เป็ น ต้ น
(หลวงวิจิตรวาทการ. 2546 : 348-349)
เทพเจ้าเหล่านี้เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน ไม่ขึ้นต่อกันและกัน เทพเจ้าที่ได้รับ การยก
ย่องมากที่สุด คือ พระอินทร์ เป็น เทพเจ้าแห่งสงคราม พระวรุณเป็นเทพเจ้าแห่ง การเกษตร พระ
พฤหัสบดีเป็นเทพเจ้าแห่งวิชาความรู้
3. ยุคพราหมณะ
ยุคพราหมณะ : ยุคสมัยแห่งคัมภีร์พิธีกรรม (300-100 ปี ก่อน พ.ศ.) สมัยพราหมณะ เป็น
สมัยที่ชนวรรณะพราหมณ์เรืองอานาจ มีอิทธิพลเหนือวรรณะอื่นๆ เพราะเป็นผู้มีอานาจผูกขาดในการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ประชาชนให้ความนับถือว่า เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับ
พระเจ้า เป็นผู้กาหนดชะตากรรมของประชาชน เพราะเป็นผู้ตีความคาสอนในคัมภีร์พระเวทเอง คน
ในวรรณะอื่นไม่มีโอกาสได้ศึกษาคัมภีร์ พระเวท การที่พราหมณ์ได้รับการยกย่องอย่างสูงทาให้พวก
พราหมณ์หลงอานาจ เริ่มมองคนใน วรรณะอื่นต่าต้อยกว่าตน เพราะเชื่อมั่นว่า พระเจ้าสร้างวรรณะ
พราหมณ์มาจากพระโอษฐ์ของ พระเจ้าซึ่งเป็นอวัยวะสูงส่ง และเพราะถือว่า การที่จ ะเป็นพราหมณ์
นั้นทาได้ยากมาก ต้องมี คุณธรรมต่างๆ มากมาย
พวกพราหมณ์ ย กย่ องพระศิ ว ะ และพระนารายณ์ ให้ มี ศัก ดิ์ สู งเสมอกับ พระพรหม จึ ง
เรียกว่า ตรีมูรติ มีป ระเพณี พิธีกรรม และธรรมเนียมต่างๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น การสงวน
วรรณะ ไม่ยอมสมสู่คบหาสมาคมกับคนในวรรณะอื่นๆ สามีไม่ยอมรับประทาน อาหารกับภรรยา มี
ลัทธิยกย่องสัตว์บางชนิด เช่น โค ในฐานะพาหนะของพระศิวะ จนเกิด แนวคิดเรื่องการนาวัตถุที่เกิด
จากวัว (ปัญจโคมัย) มาเป็นวัตถุมงคลในการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา นอกจากนี้ยังนับถือลิง
และงู อีกด้วย
ในสมัยนี้เชื่อว่า พระพรหมเป็นผู้ สร้างสรรพสิ่งในจักรวาล พระพรหมได้สร้าง มนุษย์โดย
แบ่งภาคจากพระองค์เอง ดังนี้
1. พวกพราหมณ์สร้างมาจากปากของพระพรหม ให้มีหน้าที่สั่งสอน
2. พวกกษัตริย์ สร้างมาจากแขนของพระพรหม ให้มีหน้าที่รบ
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3. พวกไวศยะสร้างมาจากสะโพก (พระโสณี) ให้มีหน้าที่ทางานหนัก
4. พวกศูทร สร้างมาจากเท้า ให้มีหน้าที่รับใช้วรรณะอื่นๆ (เสฐียร พันธรังษี.2546 :
62)
เนื่ อ งจากพวกพราหมณ์ พ ากั น คิ ด ค้ น พิ ธีก รรมต่ างๆ มากมาย และแต่ ล ะพิ ธีก็ มี
ค่าใช้จ่ายทาให้ ป ระชาชนพากัน เบื่ อพิธีกรรมไม่ อยากปฏิบั ติตาม ยุคนี้พ วกพราหมณ์ พากันละทิ้ ง
การศึกษาเล่ าเรีย นและขาดคุณ ธรรมของการเป็น พราหมณ์ หั นมากอบโกยผลประโยชน์จากการ
ประกอบพิธีกรรมที่ประชาชนจาใจต้องปฏิบัติตาม เพราะกลัวพระเจ้าจะลงโทษตามคาขู่ของ พวก
พราหมณ์
ในปลายสมัยพราหมณะ พวกพราหมณ์ได้แต่งคัมภีร์ขึ้นมาอีกเล่มหนึ่ง คือ อาถรรพ
เวท โดยอาศัยพื้นฐานจากคัมภีร์พระเวทสามคัมภีร์แรก โดยแต่งเป็นคาถาอาคมเพื่อ สวดทาพิธีให้เกิด
อาถรรพ์ ต่างๆ นอกจากนี้ ยั งมีคั มภีร์ส าคั ญ อีกคั มภี ร์ห นึ่ง คือ คั มภีร์อุป นิษั ท ซึ่งเป็ นอรรถาธิบาย
เนื้อความในคัมภีร์พระเวท ได้ก่อให้เกิดความเห็นแตกแยกออกไปเป็น ระบบปรัชญาอีก 6 สานัก คือ
ปรัชญาสางขยะ โยคะ มีมางสา นยายะ ไวเศษิกะ และเวทานตะ
สรุปได้ว่า ยุคพราหมณะ ชาวอารยันยังคงเชื่อและนับถือเทพเจ้า และเพื่อให้ เทพ
เจ้ าโปรดปรานจึ งมีพิธีกรรมการบวงสรวงที่วิจิตรพิส ดารมากยิ่งขึ้นทาให้ พวกพราหมณ์ มี บทบาท
สาคัญในการทาพิธีดังกล่าว จนทาให้เป็นวรรณะที่ได้รับการยกย่องนับถืออย่างมาก ในสัง คม ในยุคนี้
พระพรหมมีบทบาทมากกว่าเทพเจ้าองค์อื่นในฐานะเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง ในจักรวาล
4. ยุคฮินดู
ยุคฮินดู : ยุคสมัยการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ (150-50 ปี ก่อน พ.ศ.) สมัยฮินดูเป็นสมัยที่
ความเชื่อยังคงเหมือนเดิมเช่นยุคที่ผ่านมา แต่ความคิดทาง ปรัชญามีความลุ่มลึกขึ้น เป็นแนวความคิด
ใหม่ เพราะเป็นยุคที่มีการแข่งขันกันระหว่างศาสนา เพราะในยุคนี้ได้เกิดศาสนาใหม่ คือ ศาสนาเชน
และพุทธศาสนา จนทาให้ศาสนาพราหมณ์ต้อง ปรับกระบวนการในการสอนศาสนาใหม่จนต้องเรียก
ตนเองใหม่ว่า ศาสนาฮินดู โดยความคิด ในยุคฮินดู มีดังต่อไปนี้
1. โลกเป็นส่วนหนึ่งของพรหมัน ไม่มีความเป็นจริง เป็นเพียงสิ่งที่สะท้อน ออกมา
จาก
พรหมันเท่านั้น
2. วิญญาณทั้งหลายเกิดมาจากพรหมันหรือพระพรหม แล้วถือกาเนิดเรื่อยไป เพราะ
กรรม จนกว่าจะบรรลุความหลุดพ้น หรือโมกษะ ซึ่งเป็นการกลับไปสู่พรหมันนั่นเอง
3. ถ้ าปรารถนาจะเข้ าถึงความหลุ ดพ้ น ต้ องละทิ้ งการดาเนิ น ชี วิตแบบชาวบ้ าน
ออกไปอยู่ป่าเป็นนักบวช
4. คติเรื่องการสร้างโลก และการสร้างโลกใหม่ของพระเจ้า เพื่อทาลายระบบ การ
เวียนว่ายตายเกิดของวิญญาณทั้งหลาย เมื่อสร้างโลกใหม่อีก ธาตุต่างๆ ก็ชุมนุมกันขึ้นใหม่ วิญญาณ
ทั้งหลายซึ่งกลับไปรวมกับพรหมัน ก็จะออกจากพรหมันมาเกิดเป็นสัตว์โลกอีกเป็น การเริ่มระบบใหม่
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ศาสนาพราหมณ์เริ่มต้นจากลัทธิประจาเผ่าพัฒนา
มาเป็นศาสนาประจาเผ่าอารยันซึ่งอพยพมารบชนะชาวเผ่าพื้นเมืองที่เรียกว่า ทราวิฑหรือทัสยุ ได้ขับ
ไล่ พ วกชนเผ่ าเจ้ าของดิ น แดนเดิ มออกไปแล้ ว ตั้งถิ่ นฐานที่ อ ยู่ครอบครองลุ่ มน้ าสิ นธุแ ละ คงคาได้
ผสมผสานความเชื่อของท้องถิ่นให้เข้ากับความเชื่อของตน ทาให้เกิดแนวความคิดเรื่อง วรรณะ ต่อมา
วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-22-

ในยุคพระเวทเป็นยุคที่มีพัฒนาการการนับถือพระเจ้าให้มีระเบียบแบบแผนมาก ยิ่งขึ้นจนกระทั่งเกิด
การรวบรวมบทสวดอ้อนวอนพระเจ้าต่างๆ เรียกว่าคัมภีร์พระเวท ในยุค พราหมณะเป็นยุคที่วรรณะ
พราหมณ์มีอานาจสูงสุดเพราะเป็นผู้ผูกขาดการทาพิธีกรรมต่างๆ มีการแต่งคัมภีร์พระเวทขึ้นอีกหนึ่ง
คัมภีร์คือ อาถรรพเวท และคัมภีร์อุปนิษัทซึ่งเป็นรากฐาน ของแนวคิดทางปรัชญาที่ส าคัญ ในยุค
สุดท้ายคือยุคฮินดูเป็นยุคที่ระบบแนวความคิดทาง ปรัชญามีความสุขุมลุ่มลึกยิ่งขึ้นมากกว่าเดิม เป็น
ยุคที่มีการแข่งขันกันระหว่างศาสนา คือเกิด ศาสนาใหม่ คือ ศาสนาเชนและพุทธศาสนา จนทาให้
ศาสนาพราหมณ์ต้องปรับกระบวนการ ในการสอนศาสนาใหม่จนต้องเรียกตนเองใหม่ว่า ศาสนาฮินดู

ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนาฮินดู
ชีวิตตามทัศนะของศาสนาฮินดูนั้นมีความเชื่อมาจากคาสอนที่สาคัญในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ว่าด้วยเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 3 องค์ ได้แก่ พระพรหม พระศิวะ และ พระนารายณ์ รวมเรียกว่า ตรีมูรติ
โดยเชื่อว่า เทพเจ้าแต่ละองค์มีหน้าที่ต่างกัน โดยเฉพาะพระพรหมที่ถือว่า เป็นผู้สร้างมนุษย์และสรรพ
สิ่งบนโลกนี้ ดังปรากฏในหน้าที่ของเทพเจ้าแต่ละองค์ดังนี้
1. พระพรหม เป็นผู้สร้างมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก ในแนวคิดยุคแรกๆ พระ
พรหมมีลักษณะที่ไม่มีตัวตน แต่ครั้นเวลาต่อมา พวกพราหมณ์ได้พบข้อบกพร่องว่า เมื่ อพระพรหมไม่
มีตัวตน ประชาชนเคารพบูชาไม่ได้ พวกพราหมณ์จึงได้กาหนดให้ พระพรหมมีตัวตน มี 4 พักตร์
สามารถมองดูได้ทั่วทิศ และเพื่อให้ประชาชนได้เคารพบูชา ดังนั้น ลักษณะ ของพระพรหมจึงเป็นทั้ง
นามธรรมและรูปธรรม กล่าวคือ พระพรหมที่มีลักษณะเป็นนามธรรม นั้น หมายถึงสิ่ งที่เป็นแก่นแท้
ของสรรพสิ่งในจักรวาล ส่วนพระพรหมที่เป็นรูปธรรมเป็น เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้สร้างโลกและสรรพ
สิ่ง พระพรหมมีพระชายาชื่อพระสรัสวดี ซึ่งเป็นเทพี แห่งวาจาและการศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้อุปถัมภ์
ศิลปะวิทยาทั้งปวง
2. พระศิวะ เป็นเทพเจ้าแห่งการทาลาย มีหลายชื่อ เช่น อิศวร รุทระ และ นาฏราช เป็น
ต้น ประทับอยู่ที่ภูเขาไกรลาส มีโคนันทีเป็นพาหนะ และมีศิวลึงค์เป็นเครื่องหมาย ของพลังแห่งการ
สร้างสรรค์ ลักษณะของพระศิวะเป็นรูปฤๅษี มี 4 กร นุ่งห่มหนังสัตว์ ประทับนั่งบนหนัง เสือโคร่ง ถือ
อาวุธตรีศูล ธนู และคทา หั วกะโหลกมนุษย์ ห้ อยพระศอด้วยประคาร้อยด้วย กะโหลก มีงูเป็น
สังวาล พระศอมีสี ดาสนิ ท กลางพระนลาฏมีพระเนตรดวงที่ 3 ถ้าพระศิวะ ลืมพระเนตรดวงที่ 3
เมื่อใด ไฟจะไหม้โลกเมื่อนั้น เหนือพระเนตรดวงที่ 3 มีรูป พระจันทร์ครึ่งซีก พระศิวะมีพระชายาชื่อ
อุมา ซึ่งมีหลายลักษณะและมีรายชื่อเรียก เช่น ปารวตีเทวี ผู้เป็นธิดาแห่งหิมวัตหรือหิมาลัย ทุรคา
เทวีผู้เป็นเจ้าแม่แห่งสงคราม และกาลีเทวีผู้มีกายสีดา เป็นต้น
3. พระวิษ ณุ หรื อพระนารายณ์ เป็ นเทพเจ้าผู้ รักษาและคุ้มครองโลกให้ เป็ นสุ ข พระ
นารายณ์เป็นเทพเจ้าที่มีพลังทางทานุบารุงโลก เมื่อเวลาใดโลกเกิดยุคเข็ญ เมื่อเวลานั้น พระนารายณ์
จะเสด็จไปช่วยบาบัดทุกข์ ปราบยุคเข็ญ เรียกว่า อวตาร
พระนารายณ์ประทับอยู่ในเกษียรสมุทร มีพระยาอนันตราชเป็นบัลลังก์ ทรงครุฑ เป็น
พาหนะ มีพระชายาชื่อ ลักษมี ผู้เป็นเทพีแห่ งความงาม ผู้ อานวยโชคลาภ ความมั่งคั่ง และ ผู้มีใจ
เมตตาปราณี เมื่อพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นวามนาม ปรศุราม และพระราม พระชายาลักษมีก็
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เสด็จลงมาเป็นนางปทุมาหรือกมลา นางธรณี และนางสีดาตามลาดับ พระนารายณ์จะอวตารลงมา
จากสวรรค์และเกิดเป็นสัตว์หรือมนุษย์ต่างๆ เพื่อ ช่วยเหลือโลกเรียกว่า นารายณ์อวตาร จานวน 10
ปาง (สุชีพ ปุญญานุภาพ. 2541 : 291-292) ดังต่อไปนี้
1. มัตสยาวตาร ลงมาเกิดเป็นปลา เพื่อปราบยักษ์ชื่ อ หยครีวะ ซึ่งทาให้ มนุษย์
หลงผิดจนเกิดน้าท่วมโลก
2. กูรมาวตาร ลงมาเกิดเป็นเต่าในเกษียรสาคร (ทะเลน้านม) ให้หลังรองรับ ภูเขา
ชื่อ มันทาระ เทวดาใช้ล าตัวพญานาคมาต่อกันทาเป็นเชือกผูกภูเขาเพื่อใช้เป็นสายโยง สาหรับดึง
ภูเขาให้เคลื่อนไหว เพื่อกวนน้าในมหาสมุทรจนกลายเป็นน้าอมฤต
3. วราหาวตาร ลงมาเกิดเป็นหมูป่า เพื่อปราบยักษ์ หิ รัณยากษะ ผู้ จับโลกกดให้
จมน้าทะเล โดยใช้เขี้ยวดุนให้โลกพ้นน้าสัตว์โลกจึงได้เกิดมา
4. นรสิงหาวตาร ลงมาเกิดเป็นสัตว์ครึ่งคนครึ่งสิงห์ เพื่อปราบยักษ์ชื่อ หิรัณยกศิปุ ผู้
ได้พรจากพระพรหมว่าจะไม่มีใครฆ่าให้ตายได้ จึงก่อความเดือดร้อนทั่ว 3 โลก
5. วามนาวตาร ลงมาเกิดเป็นคนค่อมผู้มีฤทธิ์ เพื่อปราบยักษ์ชื่อ พลิ มิให้มี อานาจ
ครองโลกทั้งสาม และได้ไล่ยักษ์พลิให้ไปอยู่ใต้บาดาล
6. ปรศุรามาวตาร ลงมาเกิดเป็นรามผู้มีขวานเป็นสัญลักษณ์ เป็นบุตรของ พราหมณ์
พยายามป้องกันไม่ให้ กษัตริย์มีอานาจเหนือวรรณะพราหมณ์ ได้ชาระโลกถึง 21 ครั้ง เพื่อทาลาย
กษัตริย์
7. รามาวตาร ลงมาเกิดเป็นพระราม (รามจันทร์) ในมหากาพย์รามายณะ เพื่อปราบ
ท้าวราพณ์หรือทศกัณฐ์
8. กฤษณาวตาร ลงมาเกิดเป็นพระกฤษณะ ผู้มีผิ วกายดา เป็นสารถีขับรถศึกให้
อรชุนเพื่อปราบคนชั่วในมหากาพย์มหาภารตะ
9. พุทธาวตาร ลงมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ประกาศหลักธรรมช่วยมนุษย์ให้พ้น ทุกข์
ซึ่งเป็นการปฏิรูปคาสอนของศาสนาพราหมณ์ เหตุผลที่ศาสนาฮินดูดึงเอาพระพุทธเจ้ามา เป็นอวตาร
ปางหนึ่งของพระนารายณ์นั้น นับเป็นการกลืนพระพุทธศาสนาอีกวิธีหนึ่ง
10. กัลกยาวตาร หรืออัศวาวตาร ลงมาเกิดเป็นบุรุษอาชาไนยหรืออัศวิน ผู้ขี่ม้าขาว
(กัลกี) ถือดาบอันมีฤทธิ์มีแสงแปลบปลาบดังดาวหาง เพื่อปราบคนชั่วและสถาปนา ระบบธรรมะขึ้น
ใหม่ในโลก
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเชื่อว่า โลกมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสลายไปในที่สุด การบูชา
เทพเจ้ าทั้ ง 3 องค์เหล่ านี้ เป็ น ลั ก ษณะของบุค ลาธิษ ฐาน เป็น การบู ช าเพื่ อให้ รู้แจ้ง สภาวธรรม 3
ประการ นั่นคือการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสลายไปของโลกนั่นเอง

หลักธรรมในการดาเนินชีวิตตามหลักศาสนาฮินดู
คัมภีร์พราหมณะและอรัณยกะ ได้บัญญัติวิถีชีวิตสาหรับบุคคลที่จะเป็นพราหมณ์ โดย
สมบูรณ์ โดยกาหนดเกณฑ์อายุคนไว้ 100 ปี แบ่งช่วงของการใช้ชีวิตไว้ 4 ตอนๆ ละ 25 ปี ช่วงชีวิต
แต่ละช่วงเรียกว่า อาศรม หรือ วัย มี 4 ขั้นตอน (เสถียร พันธรังสี.2542:8) ดังนี้
วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-24-

1. อาศรม หรือวิธีปฏิบัติของพราหมณ์ 4
1.1 ขั้นพรหมจรรย์ ในขั้นตอนนี้ เด็ก ชายในตระกูลพราหมณ์ กษัตริย์และไวศยะที่มีอายุ
ครบ 8 ปี จะต้องเข้าพิธีอุปานยัน คือ ให้พราหมณ์ผู้ทรงคุณวุฒิสวมสายธุรา หรือยัชโญปวีต เป็นการ
ประกาศตนเป็ น พรหมจารี เป็ น การประกาศตนว่า เป็ น นั ก เรีย น หรื อ แปลตามศั พ ท์ ว่ าผู้ มี ค วาม
ประพฤติประเสริฐจนอายุครบ 25 ปี พรหมจารีมีหน้าที่ดังนี้
1.1.1 ตั้งใจเรียนวิชาการในวรรณะของตน
1.1.2 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งสอนของครูอาจารย์
1.1.3 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ
1.1.4 ไม่คบกับเพศตรงกันข้าม
1.1.5 เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วต้องทาพิธีเกศานตสันสกา (ตัดผม) และพิธี คุรุ
ทักษิณามอบสิ่งตอบแทนครูอาจารย์
1.2 ขั้นคฤหัสถ์ ในขั้นตอนนี้ พรหมจารีผู้ผ่านอาศรมที่ 1 แล้ว ก็กลับมาสู่บ้านของตน ช่วย
พ่อ-แม่ทางาน แต่งงานเป็นหัวหน้าครอบครัว ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ทาการบูชาเทวดา ทุก
เช้าค่า ชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมของเทพเจ้า จึงต้องกระทาแต่สิ่งที่ดีงาม อยู่ในช่วงอายุ 26-50 ปี
1.3 ขั้นวานปรัสถ์ ในขั้นตอนนี้ คฤหัสถ์ผู้ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางใจ ก็จะออก
จาก ครอบครัวไปอยู่ในป่าบาเพ็ญสมาธิ โดยอาจจะกลับมาสู่ครอบครัวอีกก็ได้อยู่ในช่วงอายุ 51-75 ปี
1.4 ขั้นสันยาสี ในขั้นตอนนี้ พราหมณ์ที่ปรารถนาความหลุดพ้น เรีย กว่า โมกษะ จะออก
จาก ครอบครัวไปอยู่ป่า ออกบวช เพื่อปฏิบัติธรรมขั้นสูง และไม่กลับมาสู่โลกียวิสัยอีกเลย เมื่อบวช
แล้วจะสึกไม่ได้ บาเพ็ญสมาธิแสวงหาความหลุดพ้น อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 76 ปีขึ้นไป
2. หลักปฏิบัติพื้นฐาน 4 ประการ
หลั กปฏิบั ติพื้ น ฐาน จุ ดมุ่งหมายของชี วิต ตามแนวทางของศาสนาฮินดู มี 4 ประการ
(กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. 2554 : 221) คือ
2.1 อรถะหรืออรรถ การแสวงหาทรัพย์เพื่อการดารงชีวิตภายใต้ กรอบคาสอนทางศาสนา
2.2 ธรมะ หรือธรรมะ การดารงชีวิตภายใต้กรอบคาสอน ทางศาสนา
2.3 กามะ การแสวงหาความสุขทางโลก ภายใต้กรอบคาสอน ทางศาสนา
2.4 โมกษะ ในที่สุดต้องแสวงหาความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
จะเห็นว่าจุดมุ่งหมาย 3 ข้อแรกต้องการให้ศาสนิกดารงชีวิตทางโลกเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบคาสอนทางศาสนาของตน แต่เมื่อมีความสุขอย่างมีศีลธรรม
ในระดับโลกแล้วศาสนิกจะต้องแสวงหาเป้าหมายอันสุดของชีวิต คือ โมกษะ คือ ความพ้นไปจากการ
ตายแล้วเกิดๆ ซึ่งเป็นผลของกรรมหรือการกระทาทุกอย่างในโลกต้องคานึงอยู่เสมอว่าทุกอย่างในโลก
เป็นสิ่งไม่คงอยู่ชั่วนิรันดร อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติที่ว่า เกิดขึ้นคงอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ในที่สุด ก็สูญสลายไป
สิ่งที่เป็นนิรันดร คือ ความจริงสูงสุดหรือพระเป็นเจ้า ซึ่งเราจะรู้ได้เมื่อเข้าถึงโมกษะ
3. ข้อควรปฏิบัติหรือนิยมะ มี 10 ประการ
ข้อควรปฏิ บั ติของศาสนิ กฮิน ดูห รือ นิยมะ มี 10 ประการ (กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม. 2554 : 222-236) คือ
3.1 หรี ความละอายต่อการทาความชั่ว
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3.2 สันโตษะ ความสันโดษ ดาเนินชีวิตด้วยความพึงพอใจ ดารงชีวิตที่ราบเรียบ ดารงชีวิต
อย่างมีความสุข
3.3 ทาน การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ถือว่าเงิน 1 ใน 10 ส่วน ของเงินได้ทั้งหมดเป็น
เงินของพระเป็นเจ้า จงบริจาคเงินส่วนนี้ให้แก่วัด อาศรม และองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการ
พัฒนาจิตใจ
3.4 อัสติกยะ มีศรัทธาแนบแน่น เชื่อในพระเป็นเจ้าอย่างไม่มีความเคลือบแคลงสงสัย
3.5 อีศวรปูชนะ ปลูกฝังความภักดีต่อพระเป็นเจ้าด้วยการบูชา และทาสมาธิทุกวัน
3.6 สิทธานตศรวณะ ฟังคาสอนจากคัมภีร์ทางศาสนาศึกษา คาสอนและรับฟังจาก
อาจารย์
3.7 มติ พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นโดยพึ่งอาจารย์ (ทางศาสนา) ให้เป็น ผู้นาทาง แสวงหา
ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าจนกระทั่งเกิด ความสว่างขึ้นในภายใน
3.8 วรตะ ปฏิบัติพรตทางศาสนาโดยไม่พยายามหลีกเลี่ยง
3.9 ชปะ ท่องมนตร์เป็นประจาทุกวัน
3.10 ตปัส บาเพ็ญตบะตามคาแนะนาของอาจารย์ เพื่อขจัดความชั่ว หรือกิเลสออกไป
จากใจ และเพื่อจุดไฟภายในให้ลุกขึ้น ทาให้ตนภายใน เปลี่ยนเป็นตนใหม่ (เข้าถึงโมกษะ)
4. ข้อห้าม 10 ประการ
ข้อห้ามในการปฏิบัติของศาสนิกฮินดูเรียกรวมๆ ว่า ยมะ มีทั้งหมด 10 ข้อ คือ
4.1 อหิงสา การไม่ทาร้าย คือ การไม่ทาร้ายผู้อื่น ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
4.2 สัตยะ ความสัตย์ ยึดมั่นใน ความสัตย์ งดเว้นการพูดเท็จ ยึดมั่นใน คามั่นสัญญา พูด
เฉพาะความจริงและใช้คา ที่เป็นความหวังดีต่อผู้อื่น คาที่เป็นประโยชน์ มีสาระ
4.3 อัสเตยะ ไม่ลักทรัพย์ รักษา คุณธรรมแห่งการไม่ลักทรัพย์ คือ ไม่ลัก ไม่อยากได้ของที่
เขาไม่ได้ให้ มีหนี้สินก็ต้องจ่ายหนี้
4.4 พรหมจรยะ หรือพรหมจรรย์ ประพฤติตัวเช่นพรหม คือ ควบคุมกามารมณ์
4.5 กษมา ความอดทน อดกลั้น
4.6 ธฤติ ความมีจิตใจแน่วแน่มั่นคง พยายามเอาชนะความท้อแท้ มีความกล้า ไม่โลเล
4.7 ทยา ความกรุณา พยายามเอาชนะความมีใจโหดเหี้ยม โหดร้าย ความรู้สึกโกรธ เจ้า
อารมณ์
4.8 อารชวะ ความซื่อตรง
4.9 มิตาหาระ ควบคุมการบริโภค
4.10 เศาจะ ความสะอาดบริสุทธิ์ รักษาความบริสุทธิ์ทั้งทางกายและภายในใจ

เป้าหมายชีวิตตามทัศนะศาสนาฮินดู
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่า ปรมาตมัน บางครั้งเรียกว่า พรหมัน กับพรหมเป็นสิ่งเดี ยวกัน
มีฐานะเป็ นวิญญาณดั้งเดิมหรือความจริงสูงสุดของโลกและสรรพสิ่งในโลก เพราะสรรพสิ่งมาจาก
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ปรมาตมัน และในที่สุดก็จะกลับคืนสู่ ความเป็นหนึ่งเดียวกับปรมาตมันหรือพรหมัน ดังนั้นในเรื่องนี้มี
ข้อที่ต้องทาความเข้าใจดังนี้
1. ปรมาตมันหรือพรหมัน และชีวาตมัน
ปรมาตมันหรือพรหมัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง ไม่มีรูปร่างปรากฏ มีอยู่ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
เป็นศูนย์รวมแห่งวิญญาณทั้งปวง เป็นความจริงแท้หรือสัจธรรมเพียงสิ่งเดียว ส่วนโลกและสรรพสิ่ง
ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงมายาหรือภาพลวงตาที่มีอยู่เพียงชั่วครั้งคราว เท่านั้น
ส่วนชีวาตมันหรือบางครั้งเรียกว่าอาตมัน เป็นตัวตนย่อย หรือวิญญาณที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิต
ไม่ว่าจะเป็น มนุ ษย์ห รือสั ตว์ วิญ ญาณของมนุษย์และสรรพสั ตว์ย่อมเกิดมาจากวิญญาณ สากลคือ
ปรมาตมันหรือพรหมัน เมื่อวิญญาณที่ออกมาจากปรมาตมันหรือพรหมันแล้วต้องเข้า ไปสิงสถิตอยู่ใน
รูปแบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตนับชาติไม่ถ้วนและต้องมีลักษณะสภาวะที่ไม่ เหมือนกันจนกว่าจะเข้าถึง
ความหลุดพ้น กระบวนการนี้เรียกว่า การเวียนว่ายตายเกิดหรือ สังสารวัฏ ดังนั้น การที่อาตมันหรือ
ชีวาตมันย่อยนี้เข้าไปรวมกับปรมาตมันหรือพรหมัน จึงจะ เรียกว่า การพ้นจากทุกข์ ไม่มีการเวียนว่าย
ตายเกิดอีกต่อไป
2. การหลุดพ้นหรือโมกษะ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่า วิญญาณเป็นอมตะจึงไม่ตายตามร่างกาย การตายเป็นเพียง
วิญญาณออกจากร่างกาย เพราะร่างกายเดิมไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ วิญญาณก็จะไป ถือเอาร่างใหม่
หรือที่เรียกว่า เกิดใหม่ ดุจคนสวมเสื้อผ้าที่เก่าคราคร่าไปหาชุดใหม่สวมใส่ เรียกว่า สังสารวัฏ เวียน
ว่ายตายเกิดอยู่ร่าไปตราบที่ยังไม่บรรลุความหลุดพ้น หรือโมกษะ ชาวฮินดูเชื่อว่า โมกษะเป็นจุดหมาย
สูงสุดของชีวิต ผู้เข้าถึงโมกษะจะไปอยู่กับพระพรหมชั่วนิรันดร ไม่ต้องมาเวียนว่าย ตายเกิดอีก ต่อไป
การปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกษะนั้น มีหลักปฏิบัติ 4 ประการ (Warren Matthews.2010: p. 80-83) คือ
2.1 กรรมมรรค (กรรมโยคะ) คือ การปฏิบัติด้วยการประกอบการงานตามหน้าที่ ด้วย
ความขยันขันแข็ง แต่ทางานด้วยจิตใจสงบ ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ผู้ปฏิบัติเรียก กรรมโยคิน
2.2 ชยานมรรค (ชยานโยคะ) คื อ การปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ แ จ้ ง เห็ น จริ ง ว่ า ว่ า
ปรมาตมันเป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่ วิญญาณที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล (ชีวาตมัน) เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันกับ
ปรมาตมันหรือวิญญาณสากล
2.3 ภั กติมรรค(ภักติโยคะ) คื อ ความจงรักภั กดีต่อเทพเจ้าที่ ตนเคารพนั บ ถือผู้ ปฏิ บั ติ
เรียกว่า ภักติโยคิน
2.4 ราชมรรค (ราชโยคะ) คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกทางใจ บังคับใจให้อยู่ใน อานาจ
ด้วยการบาเพ็ญโยคะ ผู้ปฏิบัติเรียกว่า ราชโยคิน

สรุป
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความแตกต่างของศาสนา ที่นับถือศาสนาฮินดูเป็นศาสนา
ที่มุ่งเน้นให้เราเห็นความมีหนึ่งเดียวในความแตกต่าง หรือความเป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลาย เช่น
คาสอนที่ว่า เทพจานวนมากมายนับไม่ถ้วนนั้นแท้จริงเป็นเพียงรูปต่างๆ ของพระเป็นเจ้า ที่มีเพียงหนึ่ง
เดียว ดังนั้นใครจะเคารพบูชาเทพองค์หนึ่งองค์ใดก็เท่ากับ เคารพบูชาพระเป็นเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว
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นั่นเอง ดังนั้นใครชอบใจเทพองค์ใด ก็บูชาเทพองค์นั้น และคาสอนอีกมุมหนึ่งของศาสนาฮินดูที่ว่า
พระเป็นเจ้า อยู่ในมนุษย์ทุกผู้ทุกคน รวมทั้งสัตว์ในรูปของอาตมันหรือจิตวิญญาณอมตะ
ตามคาสอนนี้แสดงว่าในความแตกต่างหลากหลายที่เราพบในมนุษ ย์และสัตว์ มีสิ่งที่เป็นแก่น
แท้คืออาตมันเหมือนกันหมด ดังนั้นเมื่อเรา รู้ซึ้ง รู้จริง ถึงสาระของคาสอนนี้ ความเกลียดชังกันอย่าง
ไม่มีเหตุผลเพียงเพราะเห็น ความแตกต่างและความหลากหลายที่ปรากฏภายนอกก็คงไม่มี เพราะเรา
รู้ว่า ตัวตนแท้ๆ มีอยู่ในตัวเรา และตัวตนแท้ๆ อั นเดียวกันนั้นก็มีอยู่ในมนุษย์ และสัตว์อื่นๆ เช่นกัน
เมื่อคิดได้อย่างนี้จนสามารถทาให้ความคิดนั้นตกผลึก จนไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ความคิดที่จะทาร้าย
ผู้อื่นและสัตว์อื่นย่อมไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ นั่นแหล่ะคือความหมายของอหิงสาที่แท้จริง
เมื่อ ไม่มีหิงสา ความสุขสันติในหมู่มนุษย์ย่อมเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย สิ่งที่น่า ประทับใจอีกอย่าง
หนึ่งในศาสนาฮินดูก็คือการมุ่งเน้นให้ทุกคนมีความปลอดภัย มีศานติ คือความสงบทางกาย วาจา และ
ใจ และมีความสุข ไม่มีความเจ็บป่วย ให้พบแต่สิ่งที่ดีงาม มีความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุ และ มี สิ่งที่
เป็นมงคล และมีความสงบอยู่รอบด้าน ที่สะท้อนให้เห็นในบทสวด ที่มีชื่อว่า ศานฺติปาฐ ต่อไปนี้
โอมฺสรฺเวษา สฺวสฺติ ภวตุ (สะ รฺเว ฉาม สฺ วัส ติ บะห์ วะ ตุ) ขอให้ทุกคนจงมีความปลอดภัย
สรฺเวษา ศานฺติรฺ ภวตุ (สะ รฺเว ฉาม ชาน ติรฺ บะห์ วะ ตุ) ขอให้ทุกคนจงมีความสงบศานติ
สรฺเวษา ปูรฺณ ภวตุ (สะ รฺเว ฉาม ปู รฺ นัม บะห์ วะ ตุ) ขอให้ทุกคนมีความอุดมสมบูรณ์ด้าน
วัตถุ
สรฺเวษา มงฺคล ภวตุ (สะ รฺเว ฉาม มัง กะ ลัม บะห์ วะ ตุ) ขอให้ทุกคนมีสิ่งที่เป็นมงคล สิ่งที่
ดีงาม
สรฺเว ภวนฺตุ สุขินะ (สะ รฺเว บะห์ วัน ตุสุ ขิ นะ หะ) ขอให้ทุกคนมีความสุข
สรฺเว สนฺตุ นิรามยะ (สะ รฺเว สัน ตุ นิ รา มะ ยะ หะ) ขอให้ทุกคนอย่ามีความเจ็บป่วย
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คาถามทบทวน
ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุด
1. คัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่ถือว่าได้ยินได้ฟังมาจากพระเจ้าโดยตรง เรียกว่า อะไร?
ก. คัมภีร์ยชุรเวท
ข. คัมภีร์สมฤติ
ค. คัมภีร์ศรุติ
ง. คัมภีร์ฤคเวท
2. คัมภีร์ที่นักปราชญ์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแต่งขึ้นมาในภายหลัง เรียกว่า อะไร?
ก. คัมภีร์ศรุติ
ข. คัมภีร์สมฤติ
ค. คัมภีร์อาถรรพเวท
ง. คัมภีร์สังหิตา
3. คัมภีร์พระเวทในข้อใดเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นภายหลังคัมภีร์อื่นๆ?
ก. ฤคเวท
ข. ยชุรเวท
ค. อาถรรพเวท
ง. สามเวท
4. ข้อใดเป็นองค์ประกอบส่วนสุดท้ายของคัมภีร์พระเวท?
ก. พราหมณะ
ข.อุปนิษัท
ค. อารัณยกะ
ง. สังหิตา
5. คัมภีร์ในข้อใดเป็นส่วนที่รวบรวมบทสวดอ้อนวอนพระเจ้า?
ก. พราหมณะ
ข. อุปนิษัท
ค. อารัณยกะ
ง. สังหิตา
6. การมอบสมบั ติ ให้ บุ ต รธิด าแล้ ว ออกบวชปฏิ บั ติ ธ รรม จัด เป็ น ขั้ น ตอนการด ารงชี วิต ของ ชาว
พราหมณ์-ฮินดูในข้อใด?
ก. พรหมจรรย์
ข. คฤหัสถ์
ค. วานปรัสถ์
ง. สันยัสต์หรือสันยาสี
7. การรู้แจ้งปรมาตมัน แล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เรียกว่า อะไร?
ก. นิพพาน
ข. นิรวาณ
ค. วิโมกข์
ง. โมกษะ
8. การบรรลุความหลุดพ้นตามทัศนะของศาสนาฮินดู ต้องปฏิบัติตามข้อใด?
ก. กรรมโยคะ
ข.ชญาณโยคะ
ค. ภักติโยคะ
ง. ถูกทุกข้อ
9. ลักษณะของมหาเทพ ในตรีมูรติ ที่มีลักษณะแสดงถึงการสิ้นสุดของโลก ได้แก่ เทพองค์ใด?
ก. พระพรหม
ข.พระวิษณุ
ค.พระศิวะ
ง. พระนารายณ์
10. มหาเทพที่มีครุฑเป็นพาหนะและสามารถอวตารลงมาช่วยมวลมนุษย์ได้ คือ เทพองค์ใด?
ก. พระนารายณ์
ข.พระวิษณุ
ค.พระศิวะ
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
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ตอนที่ 2 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. จงอธิบายคัมภีร์ที่สาคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมาพอเข้าใจ?
2. จงอธิบายหลักคาสอนเรื่อง อาศรม 4 มา พอเข้าใจ นักศึกษาเห็นด้วยกับหลัก
คาสอน ดังกล่าวหรือไม่? เพราะเหตุใด?
3. นิ กายสาคั ญ ของศาสนาพราหมณ์ -ฮิน ดูมี นิ ก ายใดบ้ าง แต่ ละนิ กายมี จุด เน้ น
อย่างไร? จงอธิบายมาพอเข้าใจ
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 3
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาพุทธ
ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนาพุทธ
หลักธรรมในการดาเนินชีวติ ตามหลักศาสนาพุทธ
เป้าหมายชีวติ ตามทัศนะศาสนาพุทธ
สาระสาคัญ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ในด้านเหตุผลนิยม อเทวนิยม ปฏิบัตินิยม สันตินยิ ม
และมนุษย์นิยม
2. ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนาพุทธ ในแง่ของประเภทของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบ
ของชีวิต ลักษณะการกาเนิดของมนุษย์และสัตว์ ระดับคุณภาพชีวิต องค์ประกอบในการกาเนิดของ
มนุษย์
3. หลักธรรมในการดาเนินชีวติ ตามหลักศาสนาพุทธ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูง
4. เป้าหมายชีวิตตามทัศนะศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ก็คือ เป้าหมายชีวิต
ระดับโลกียะและเป้าหมายชีวติ ระดับโลกุตระ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาพุทธได้
2. อธิบายความหมายของชีวติ ตามทัศนะศาสนาพุทธได้
3. อธิบายหลักธรรมในการดาเนินชีวติ ตามหลักศาสนาพุทธได้
4. บอกถึงเป้าหมายชีวิตตามทัศนะศาสนาพุทธได้
กิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1. การบรรยาย
2. การอภิปรายกลุ่มย่อย
3. การบันทึกการเรียนรู้ในแฟ้มสะสมผลงาน
4. งานมอบหมาย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิถีแห่งชีวิต
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

3. บทเรียนออนไลน์ http://lmsonline.nrru.ac.th/course/index.php?categoryid=69
การประเมินผล
1. ประเมินจากการร่วมทากิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินจากการสรุปการอภิปราย
3. ประเมินจากใบสรุปการเรียนรู้และแฟ้มสะสมผลงาน
4. ประเมินจากผลการสอบระหว่างภาคเรียน และปลายภาค
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บทที่ 3
ชีวิตตามทัศนะศาสนาพุทธ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาพุทธ
พระพุทธศาสนา คือ คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และคาสั่งสอนนี้ ถ้าจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ
เรื่องของความจริงที่มีอยู่แล้ วตามธรรมชาติ เป็นแต่ว่าพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วนามาชี้แจงเปิดเผย
พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าสภาพธรรมหรือทานองคลองธรรมเป็นของมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิด
หรือไม่ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้สภาพธรรมนั้นๆ แล้วนามาบอกเล่าให้เข้าใจชัดขึ้น (ธัมมนิยามสูตร)
ความจริงหรือสัจ ธรรมที่มีอยู่แล้ วตามธรรมชาตินี้ จึงเป็นของกลางๆ ส าหรับทุกคน และไม่ใช่เป็ น
สิ่งประดิษฐ์หรือคิดขึ้นมาตามอารมณ์เพ้อฝัน (สุชีพ ปุญญานุภาพ. 2542 : 3) เป็นศาสนาที่เกิดขึ้น
โดยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อประมาณ 623-543 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือปัจจุบัน 2603 ปี ใน
ดิน แดนที่ เรีย กว่า “ชมพูทวี ป ” ในสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบัน คือ ประเทศอิน เดีย บั งกลาเทศ เนปาล
ภูฎานและปากีสถาน ท่ามกลางลัทธิศาสนาต่างๆ ซึ่งมีการแข่งขันและยัดแย้งกันรุนแรงในการแสวงหา
จุดหมายสูงสุดของชีวิต พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่พระพุทธเจ้าก่อตั้งขึ้น โดยเริ่มนับเป็นศาสนา
ตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบความจริงของโลกและชีวิต อันเป็นสัจธรรมเกี่ ยวกับทุกข์และความดับทุกข์
แล้ ว ได้ท รงน าความจริ งที่ ได้ค้ น พบนั้ น ออกประกาศให้ แก่ช าวโลกได้ รับรู้ ซึ่งลั กษณะค าสอนของ
พระพุทธศาสนามีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เหตุผลนิยม
พระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นเหตุผลนิยม (Rationalism) หลักคาสอนเรื่องความเชื่อ นับ
ได้ว่าเป็นคาสอนที่สาคัญของทุกๆ ศาสนา ซึ่งไม่เว้นแม้แต่พระพุทธศาสนาก็มีคาสอนเรื่องของความ
เชื่อหรือความศรัทธาเช่นเดียวกัน แต่พระพุทธเจ้าได้วางหลักความเชื่อไว้ว่า ชาวพุทธควรเชื่อเรื่อง
อะไรบ้ าง เช่น เชื่อในการตรั ส รู้ของพระพุ ทธเจ้า (ตถาคตโพธิสั ท ธา) เชื่อในเรื่องกรรมหรือการ
กระท า (กั มมสั ท ธา) เชื่ อผลของกรรม (กั ม มวิป ากสั ท ธา) และเชื่ อเรื่องตนเป็ น ทายาทของกรรม
(กัมมัสสกตสัทธา) แต่ความเชื่อของพุทธศาสนานั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักแห่งเหตุผลความเชื่อที่มี
ปัญญากากับ ไม่มีการบังคับให้เชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักลัทธิความเชื่อของปรัชญา
สานักเหตุผลนิยม ที่ถือเหตุผลเป็นสาคัญ ไม่สนใจความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลรองรับ เช่น เชื่อในอานาจ
ความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า หรือเชื่อในอานาจลึกลับเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติๆ
2. อเทวนิยม
พระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นอเทวนิยม (Atheism) พระพุทธศาสนาปฏิเสธเรื่องพระเจ้า
สร้างโลกหรือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ แต่สอนเรื่องกรรม คือการกระทาของมนุษย์ว่า มนุษย์
จะประสบความสุข ความทุกข์ ความโชคดี หรือความโชคร้ายนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับการดลบันดาลของพระ
เจ้าหรืออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็น หรือสิ่งเหนือธรรมชาติแต่อย่างใด แต่ขึ้นอยู่กับการกระทา
ของมนุษย์เอง (กรรม) ดังพุทธพจน์ที่ว่า “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มี
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กรรมเป็ น กาเนิ ด มีกรรมเป็ น เผ่ าพัน ธุ์ มี กรรมเป็น ที่ พึ่ งอาศัย กรรมย่อมจาแนกสั ต ว์ให้ เลวและ
ประณีตได้ (ม.อุปริ.14/580/323)
3. ปฏิบัตินิยม
พระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นปฏิบัตินิยม (Pragmatism) พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนา
แห่งการสวดมนต์อ้อนวอน บูชา บวงสรวง เพราะถือว่ามนุษย์จะประสบกับความสมหวังได้ในสิ่งที่ใด
มาต่อเมื่อประกอบด้วยความสามารถของมนุษย์หรือด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือการปฏิบัติ ดังนั้น
หลักคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เรียกว่า “พุทธธรรม” หรือศีล สมาธิ และปัญญานั้น ไม่ใช่เป็น
หลักปรัชญาหรือทฤษฎีเพียงแต่การเก็บ ความรู้เพื่อนามาถกเถียงกันเพื่อเอาชนะกัน แต่หลักคาสอน
นั้ น จะสามารถอ านวยประโยชน์ ให้ แ ก่ ม นุ ษ ย์ ได้ จ ริ ง เมื่ อ ผู้ ศึ ก ษาจะต้ อ งน ามาปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่ชีวิตจริง ผู้ปฏิบัติตามคาสั่งสอนก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัติของ
ตน ผู้ใดปฏิบัติตามคาสั่งสอนก็จะได้รับผลนั้น เช่น ต้องการเป็นคนรวยก็ต้องรู้จักขยัน อดออม คบหา
เพื่อนที่ดีและรู้จักการบริหารใช้จ่ายทรัพย์ ตามสมควรแก่สถานภาพของตน
4. สันตินิยม
พระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นเป็นสันตินิยม (Pacifism) พระพุทธศาสนามีความสมบูรณ์
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ กล่ าวคือ พระธรรมคือคาแนะนาของพระพุท ธองค์ ซึ่งเป็นสอนที่
ประกอบด้วยเหตุผลและสมบูรณ์ด้วยภาคปฏิบัติ พระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและ
จรณะ ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดในเทวดา โดยเฉพาะผู้ที่จะบรรลุความดีสูงสุดได้นั้น จะต้องปฏิบัติ
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปัญญา ในการปฏิบัติตามไตรสิกขานั้น หัวใจในการปฏิบัติคือ การไม่ทา
ร้ายตนเอง ไม่ทาร้ายคนอื่นและการกระทาการทาที่ไร้ประโยชน์นั้นก็คือการงดเว้นจากกายทุจริต วจี
ทุจริตและมโนทุจริต ซึ่งเป็นรากฐานแห่งการไม่เบียดเบียน (อหิงสา) คือเจตนารมณ์อันไม่เบียดเบียน
กันเป็นเบื้องต้นและก่อให้เกิดความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและสังคม
5. มนุษย์นิยม
พระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นมนุษย์นิยม (Humanism) ลัทธิห รือกระบวนการมนุษย์
นิยมทางยุโรปเกิดขึ้นโดยความพยายามของโอกุสต์ กองต์ (August Comte) ชาวฝรั่งเศส เพราะความ
เบื่อหน่ายต่อปัญหาอันไม่อาจพิสูจน์ได้ทางอภิปรัชญา ซึ่ งเป็นการถกเถียงกันอย่างไม่อาจจะหาข้อยุติ
ลงได้แม้ในขั้นสุดท้ายจะยกให้เป็นเรื่องของพระเจ้าไปแล้วก็ตาม เขาเห็นว่าปัญหาอภิปรัช ญาที่กาลัง
ถกเถียงกันนั้นไม่เกี่ยวกับชีวิตและสวัสดิภาพของสังคมแต่อย่างใด จึงไม่หันมาสนใจเรื่องของมนุษย์
โดยตรง และได้วางแนวความคิดไว้เพื่อแสดงมนุษยนิยมไว้ดังนี้
5.1 มนุษย์เกิดมาท่ามกลางธรรมชาติอันเฉยเมยและยังมีท่าที่เป็นศัตรูต่อมนุษย์อีกด้วย
ฉะนั้นมนุษย์ต้องพึ่งตนเอง
5.2 สุขทุกข์ของมนุษย์ เกิดจากความสามารถของมนุษย์เอง ในการควบคุมจัดแจงโลกทาง
วัตถุและพลังงานทางสังคมต่างๆ
5.3 ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปใดๆ ทั้งสิ้นมาคอยช่วยมนุษย์
5.4 คุณค่า (value) ของคน เท่าที่คนสร้างขึ้นเอง โดยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ มารับรอง
5.5 วิทยาศาสตร์ คือ กุญแจสาคัญสาหรับไขเอาความสุข
5.6 มนุษย์ต้องร่วมมือกันสร้างสังคมอิสระสากลขึ้น
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5.7 สิ่งสนองความต้องการทางอารมณ์ของมนุษย์คือศิลปะและวรรณคดี (ไม่ใช่ศาสนา)
ในแง่พระพุทธศาสนามีลักษณะที่ได้แสดงออกไว้ในหลักการมนุษยนิยมครบถ้วนกล่ าวคือ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อมนุษย์โดยตรง ถือว่ามนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางของสรรพสิ่ง มนุษย์มี
บิดามารดาของตนเป็นแดนเกิด การจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในการกระทาก็มีปัจจัยมาจาก
มนุษย์นั่นเอง ดังนั้น ค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จึงขึ้นอยู่กับการกระทาของมนุษย์เอง ความ
บริสุทธิ์และความเศร้าหมองเป็นเรื่องของมนุษย์นั่นเอง ไม่มีอานาจภายนอกมาแทรกแซงแต่อย่างใด
และเมื่อพิจารณาถึงบทบาทของพระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง พระองค์ทรงบาเพ็ญเพียร
จึงบรรลุอริยธรรม ที่สอนเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ล้วนๆ แต่แสดงถึงธรรมชาติของมนุษย์สถานภาพของ
มนุษย์และสังคมมนุษย์ทั้งหลาย โดยเฉพาะมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ประโยชน์สูงสุดของมนุษย์โดยแท้
ดังนั้ น จึงมี ผู้ กล่ าวว่าพระพุ ทธศาสนามีลั กษณะเป็ นมนุ ษยนิ ยม ในฐานะเป็ นระบบด าเนิน ชีวิตอั น
ประเสริฐของมนุษย์ค้นพบโดยมนุษย์และมีจุดหมายเพื่อประโยชน์สุขของมนุ ษย์ทุกหมู่เหล่าไม่จากัด
(เดือน คาดี. 2534 : 50-51)

ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนาพุทธ
คาว่า “ชีวิต” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของคาว่า
“ชีวิต” ว่ามีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี “ชีวะ” แปลว่า อยู่หรือเป็นอยู่ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546)
หมายถึง ความเป็นไป ดาเนิน เคลื่อนไหว สด ตรงกันข้ามกับคาว่า หยุด นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว เหี่ยวแห้ง
ตาย โดยสรุป รวมแล้ว ชีวิตคือความเป็นอยู่ ในทัศนะของพระพุทธศาสนาได้ให้ทัศนะว่า ชีวิต คือ
กระบวนการของกายและจิต หรือส่วนที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรม องค์ ประกอบของ
ชีวิตประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นรูปคือร่างกาย และส่วนที่เป็นนามธรรมได้จิต เมื่อทั้งสองส่วน
นี้ประกอบกันแล้ว ชีวิตมนุษย์จึงสมบูรณ์และดาเนินไปได้ ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ทั้งหมดรวมกัน
พระพุทธเจ้าเรียกว่า สังขาร หมายถึงสิ่งประกอบกันขึ้น หรือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง แตกต่างกันเพียงว่า
ถ้าสั งขารใดไม่ มี ใจครองเรี ย กว่าอุ ป าทิ น นกสั งขาร (มนุ ษ ย์และสั ต ว์) แต่ ถ้าสั งขารใดไม่ มี ใจครอง
เรีย กว่าอนุ ป าทิน นกสั งขาร (วัตถุหรือสสาร) สังขารหรือวัตถุสิ่งใดที่มีอยู่ในลั กษณะสิ่งมีจิตวิญ าณ
(ความรู้สึก) หมายถึงถึงสัตว์ทั้ งหมดที่อยู่ในโลกนี้และอยู่ในโลกอื่นหรือมิติอื่น เรียกว่าสิ่งมีชีวิต (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2551 : 75) จากคาอธิบายกล่าวข้างต้นนั้นสามารถแยกหัวข้อในการ
อธิบายชีวิตในทัศนะของพระพุทธศาสนาได้ดังนี้
1. ประเภทของสิ่งมีชีวิต
สิ่งที่มีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ หมายถึง สิ่งที่สามารถเคลื่อนไหว มีการแสดงออกทางการ
เปลี่ยนแปลงทางาลักษณะอากัปกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิด กล่าวโดยรวมมี
อยู่ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พืช สัตว์ และมนุษย์ สิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ประเภท คือ พืช สัตว์ และมนุษย์นี้มี
ลักษณะหรือวงจรชีวิตคล้ายกันอยู่ 7 ลักษณะ คือ
1.1 การกินอาหาร สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและการเจริญเติบโต โดยพืช
สามารถสั งเคราะห์ อาหารขึ้น เองได้ ด้ว ยกระบวนการสั งเคราะห์ ด้ ว ยแสง ซึ่ งต้ อ งใช้ พ ลั งงานจาก
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แสงอาทิตย์ เปลี่ย นน้ าและแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์เป็นน้าตาล ส่วนสั ตว์และมนุษย์ส ามารถสร้าง
อาหารเองได้ต้องกินพืชหรือสัตว์อื่นเป็นอาหาร
1.2 การหายใจ กระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตเป็นวิธีการเปลี่ยนอาหารที่กินเข้าไปเป็น
พลังงาน สาหรับใช้ในการเคลื่อนไหว การเจริญเติบโต และการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
สิ่งมีชีวิตทั่วไปใช้แก๊สออกซิเจนในกระบวนการหายใจ
1.3 การเคลื่อนไหว ขณะที่พืชเจริญเติบโต พืชจะมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เช่น ราก
เคลื่ อ นลงสู่ พื้ น ดิ น ด้ านล่ าง หรื อส่ ว นยอดของต้ น ที่ จะเคลื่ อ นขึ้ น หาแสงด้ านบน สั ต ว์จะสามารถ
เคลื่อนไหวได้ทั้งตัวไม่ใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย สัตว์จึ งเคลื่อนที่ไปหาอาหารหรือหลบหนี
จากการถูกล่าได้
1.4 การเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเติบโตได้ พืชเติบโตได้ตลอดชีวิต ส่วนสัตว์หยุดการ
เจริ ญ เติบ โตเมื่อเจริญ เติ บ โตจนมีขนาดถึงระดับหนึ่ง สิ่ งมีชีวิตบางชนิดขณะเจริญ เติบ โตไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง แต่บางชนิดขณะเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจน
1.5 การขับถ่าย เป็นการกาจัดของเสียที่สิ่งมีชีวิตนั้นไม่ต้องการออกจากร่างกาย พืชจะขับ
ของเสียออกมาทางปากใบ สัตว์จะขับของเสียออกมาในรูปของเหงื่อ ปัสสาวะ และปะปนออกมากับ
ลมหายใจ
1.6 การตอบสนองต่อสิ่งเร้า สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด
เช่น พืชจะหันใบเข้าหาแสง สัตว์มีอวัยวะรับความรู้สึกที่แตกต่างกันหลายชนิด
1.7 การสืบพันธุ์ เป็นกระบวนการเพิ่มจานวนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเพื่อดารงรักษา
เผ่าพันธุ์ไว้ ถ้าสิ่งมีชีวิตไม่สืบพันธุ์ก็จะสูญพันธุ์

ภาพที่ 3.1 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ที่มา : http://omsschools.com
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สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามต้องตกอยู่ภายใต้ลักษณะ 3 อย่างหรือเรียกว่ากฎ
แห่งไตรลักษณ์ในทัศนะของพระพุทธศาสนาที่มีต่อมุมมองชีวิตเป็นไปตามสภาวะที่เป็นจริงและความมี
อยู่จริงตามกฎแห่งธรรมชาติ การให้ ความหมายของชีวิตจึงมีหลายทัศนะ เช่น ชีวิต คือธรรมชาติ
รูปแบบหนึ่งที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ คือมีเกิดขึ้น (อุปะ) ตั้งอยู่ (ฐิติ) และดับสลาย (ภังคะ) หรือ
เป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์ คือ อนิจจตา ( Impermanence) ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่
คงตัว ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกขตา (Conflict) ความเป็นทุกข์ คือ
เป็ นสิ่งที่สื บเนื่องจากความไม่เที่ยง กล่าวคือ เมื่อความไม่มั่นคง ไม่คงที่ย่อมก่อนให้ เกิดความทุกข์
ทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลง เช่น ทุกข์เพราะร่างกายที่ไม่สบาย ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้น ย่อมเกิด
จากความไม่เที่ยงทั้งสิ้น อนัตตา (Soullessness หรือ Non-Self) ความเป็นอนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน
ความไม่มีตัวตนแท้จริง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ให้เป็นไปในอานาจ
ของเราไม่ได้ จึงเรียกว่าไม่มีตัวตน ลักษณะทั้ง 3 อย่างนี้ประจาอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต และสิ่งมีชีวิตทุก
ชี วิ ต ต้ อ งตกอยู่ ภ ายใต้ ก ระแสที่ ป ระกอบด้ ว ยปั จ จั ย ต่ า งๆ อั น สั ม พั น ธ์ เนื่ อ งอาศั ย กั น เกิ ด ดั บ สื บ
ต่อเนื่องกันตลอดเวลาไม่ขาดสายจึงเป็นภาวะที่ไม่เที่ยง เมื่อเกิดดับไม่คงที่และเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่
อาศัย ก็ย่อมมีความบีบคั้น กดดัน ขัดแย้ง และแสดงถึงความบกพร่องไม่สมบูรณ์อยู่ในตัว และเมื่อทุก
ส่วนเป็นไปในรูปกระแสที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาขึ้นต่อเหตุปัจจัยเช่นนี้ ก็ย่อมไม่เป็นตัวของตัว มีตัวตน
แท้จริงไม่ได้ ไม่อยู่ในอานาจของใครๆ ที่จะบังคับให้เป็นไปอย่างไรๆตามที่ตนปรารถนา
สรุป ลักษณะของชีวิตมนุษย์นั้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นรูปกับนาม ที่เราเรียก
รวมกันว่ามนุษย์หรือสังขาร สังขารทั้งปวงไม่เที่ ยง เรียกตามภาษาบาลีว่า เป็นอนิจจ์ หรืออนิจจะ แต่
ในภาษาไทยนิยมใช้คาว่า อนิจจัง ความเป็นสิ่งไม่เที่ยง หรือภาวะที่เป็นอนิจจังนั้น เอง เรียกเป็นศัพท์
ตามภาษาบาลีว่าอนิจจตา ลักษณะแสงดถึงความไม่เทียง เรียกเป็นศัพท์อนิจจลักษณะสังขารทั้งหลาย
เป็ นทุกข์ ในภาษาไทยบางที่ใช้อย่างภาษาพูดว่า ทุกขัง ความเป็นทุกข์ ความเป็นของทนอยู่ไม่ได้
ความเป็นสภาวะมีความบีบคั้นขัดแย้ง หรือภาวะที่เป็นทุกข์นั้น เรียกเป็นคาศัพท์ตามบาลีว่า ทุกขตา
ลักษณะที่แสดงถึงความเป็นทุกข์ เรียกเป็นศัพท์ว่า ทุกขลักษณะ ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ความ
เป็ น อนั ต ตา ความเป็ น ของมิใช่ ตัว ตน หรือภาวะที่ เป็ น อนั ต ตานั้ น เรียกเป็ น ค าศั พ ท์ ต ามบาลี ว่า
อนั ตตา ลักษณะที่แสดงถึ งความเป็นอนัตตา เรียกเป็นคาศัพท์ว่า อนัตตลักษณะ (พระพรหมคุณ า
ภรณ์.(ป.อ.ปยุตฺโต). 2552 : 70)
2. องค์ประกอบของชีวิต
ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงชีวิตว่า “เรื่องของชีวิตคืออะไรนี้ มันก็มีหลายแง่หลายมุม ถ้า
มองในแง่วัตถุชีวิตก็มีความหมายอย่างหนึ่ง ถ้ามองในแง่จิตใจก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามองในแง่
ธรรมะสูงสุด มันก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง แต่เราก็เอาความหมายธรรมดาๆ นี้ว่า ชีวิตคือความที่ยัง
ไม่ตาย ยังมีชีวิตอยู่ นี้มันคืออะไร? ด้วยคาถามต่อไปอีกว่า เพื่ออะไร? เพื่อทาอะไร” (พระเทพวิสุทธิ
เมธี (พุทธทาสภิกขุ). 2535)
พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ.ปยุ ตฺโต) ได้ กล่ าวว่า “ตามหลั กคาสอนในพระพุ ท ธศาสนา ชี วิต
หมายถึง ขัน ธ์ 5 ชีวิตเป็ น ผลรวมของรูปกับนาม ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ตัว หรือสิ่ งของ 5 อย่างมา
รวมตัวกันเข้าเรียกว่า ขันธ์ 5 (The Five Aggregates)” (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2544 : 71)
ชีวิตตามความหมายตามรูปศัพท์และตามทัศนะของนักปราชญ์ สรุปได้ว่า ชีวิต หมายถึงการดาเนินไป
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เคลื่อนไหว ความสดชื่น ไม่ตาย โดยทั่วไปหมายถึงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งมีองค์ประกอบจาก
รวมตัวของสสารและจิต ถ้ายิ่งเป็นชีวิตของมนุษย์สามารถแสดงออกทางพฤติกรรมทางกาย วาจาและ
จิตได้
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าด้วยความหมายของชีวิตของมนุษย์คือขันธ์ 5 หรือเบญจ
ขันธ์ หมายถึงการรวมตัวของส่วนประกอบที่ส าคัญ 5 อย่าง โดยย่อได้แก่ รูปขันธ์และนามขันธ์ มี
รายละเอียดต่อไปนี้
2.1 รูปขันธ์ (Corporeality) คือ กองแห่งรูปหรือรูปธรรม หมายถึง ร่างกายและสิ่งที่เกิด
จากร่างกาย อันได้แก่ ธาตุ 4 (Element) คือ ดิน น้า ลม ไฟ
2.2 เวทนาขันธ์ (Feeling) คือ กองเทวนา ได้แก่ ส่วนที่เป็นความรู้สึกอันเกิดจาก
การรับรู้อารมณ์ต่างๆ แบ่งอออกเป็น 3 ตามที่ปรากฏแก่ใจ คือ
2.2.1 สุขเวทนา ความรู้สึกดีใจ สุขใจ
2.2.2 ทุกขเวทนา ความรู้สึกเสียใจ หรือทุกข์ใจ
2.2.3 อทุกขมสุขเวทนา ความรู้สึกไม่ดีใจไม่เสียใจ รู้สึกเฉยๆ
2.3 สั ญ ญาขั น ธ์ (Perception) ความกาหนดได้ห มายรู้ในอารมณ์ 6 เช่น ความเป็ น สี
ความเป็นลักษณะเฉพาะ เป็นต้น
2.4 สังขารขันธ์ (Mental Formation) คือ กองแห่งสังขาร หมายถึง ส่วนที่เป็นความปรุง
แต่งจิตให้ดี ให้ชั่ว หรือเป็นกลาง มีชื่อเรียกทางเทคนิค ดังนี้
4.1 ปุญญาภิสังขาร สภาวะที่ปรุงแต่งจิตในทางดี หรือคิดเป็นบุญ
4.2 อปุญญาภิสังขาร สภาวะที่ปรุงแต่งจิตในทางไม่ดี หรือเป็นบาป
4.3 อเนญชาภิสังขาร สภาวะที่ปรุงแต่งจิตไม่ดีไม่ชั่ว คิดเป็นกลางๆ บางครั้งเรียกว่า
อัพยากฤต
2.5 วิญญาณขัน ธ์ (Consciousness) คือ กองแห่ งความรู้หรือรู้แจ้ง และตัดสินอารมณ์
ได้แก่ ความรู้แจ้งอารมณ์ต่างๆ ที่มากระบทเข้ากับอายตนะ บางครั้งเรียกว่า วิถีวิญญาณ มีชื่อเรียกทั้ง
6 คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ
3. ลักษณะการกาเนิดของมนุษย์และสัตว์
ชีวิต คื อ ขั น ธ์ 5 ตามหลั ก พุ ท ธธรรม ชี วิต เป็ น ผลรวมขององค์ ป ระกอบชี วิต 5 อย่ าง
เรียกว่า ขันธ์ 5 หรือเบญจขันธ์ หมายถึง กอง หรือ กลุ่ม หมวด 5 อย่าง คือ (1) รูปขันธ์ (2) เวทนา
ขันธ์ (3) สัญญาขันธ์ (4) สังขารขันธ์ และ (5) วิญญาณขันธ์ และเมื่อย่อลงจะได้ส่วน 2 ส่วน คือ รูป
(ร่างกาย) กับนาม (จิตใจ) การกาเนิดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งปรากฏในโลกนี้และในโลกอื่น มี
การกาเนิดแตกต่างกันไปตามภาวะ ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ตรั สลักษณะการกาเนิด
ของมนุษย์และสัตว์ไว้ เรียกว่า โยนิ หรือ กาเนิด 4 ลักษณะ คือ
3.1 อัณฑชะ จาพวกที่เกิดจากไข่ก่อนแล้วและฟักออกมาเป็นตัว เช่น ปลา เป็ด ไก่ นก
เป็นต้น โดยทั่วไป ได้แก่ สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า
3.2 ชลาพุชะ จาพวกที่เกิดในครรภ์ แล้วคลอดออกมาเป็นตัว เช่น มนุษย์ และดิรัจฉาน
บางจาพวก โดยมากเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
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3.3 สังเสทชะ จาพวกที่เกิดในสิ่งสกปรก ที่ชื้นแฉะ สิ่งเน่าเปื่อย เช่น นอน แมลงบางชนิด
และเชื้อโรค
3.4 โอปปาติกะ จาพวกที่เกิดผุดขึ้น แล้วเติบโตเลยด้วยอานาจแห่งกรรม ได้แก่ เทวดา
และสัตว์นรก เป็นต้น
4. ระดับคุณภาพชีวิต
ระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์นั้นที่มีความแตกต่างกัน ตามหลักทางพระพุทธศาสนานั้นเชื่อ
ว่าทาให้ระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์มีความต่างกัน คาว่า “สัตว์” ในที่นี้ห มายถึง สัตว์ทุกชนิดตาม
ความหมายในภาษาอังกฤษว่า Beings ทั้งที่ปรากฏในโลกนี้และในโลกอื่น อันได้แก่ พรหม เทวดา
มนุษย์ ดิรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตว์นรก ซึ่งสัตว์ทั้งหมดมีสถานที่เกิดแตกต่างกันไปตามคุณภาพของ
จิต ถ้าจิตมีคุณภาพสูงก็เกิดในฐานะที่สูงมีความสุขมาก สัตว์ที่มีคุณภาพจิตต่า ก็ถือกาเนิดในฐานะที่
ต่า มีความทุกข์ มีความทุกข์ความลาบากมาก สถานที่กาเนิดของสัตว์ต่างๆ เรียกว่า ภพ ตามศัพท์
หมายถึง ความมี ความเป็น ตามคุณสมบัติ หรือคุณภาพ และความเป็นตามภาวะทางจิตใจของสัตว์
ทาให้สัตว์ได้เกิดในที่นั้นโดยจากัดความ ได้แก่ โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ แบ่งเป็นระดับคุณภาพชีวิต มี 3
ภพ คือ (พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต). 2531 : 91)
4.1 กามภพ หมายถึง ภพของผู้เสวยกามคุณ กล่าวคือ สัตว์ที่เกิดในสถานที่นั้นยังเสพกาม
คุณ หรืออาศัยกามคุณ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้เกิดทุกข์สุข มีบาง
พวกมีกายหยาบ (กายเนื้อ) บางพวกมี กายละเอียด (กายทิพย์) พวกมีกายหยาบได้แก่มนุษย์และสัตว์
เดรัจฉาน นอกนั้นมีกายละเอียด สัตว์ที่เกิดในกามภพ ยังมีการบริโภค มีนอน ยังมีความกลัว สัตว์
เหล่าที่เกิดในภพนี้ เพราะอาศัยอานิสงส์ที่ห ยาบและประณี ตจากการให้ทาน รักษาศีล เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนส่งผลให้กาเนิดในภพนี้ โดยจาแนกได้เป็น 11 ชั้น คือ
4.1.1 นิรยะ
สัตว์นรก
4.1.2 ติรัจฉานโยนิ
สัตว์เดรัจฉาน
4.1.3 ปิตติวิสัย
เปรต
4.1.4 อสุรกาย
เทวดาชั้นต่า ได้แก่ อสูร หรือยักษ์ เป็นต้น
4.1.5 มนุษย์
มนุษย์
4.1.6 จาตุมมหาราชิกา
เทวดาสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช
4.1.7 ตาวตึงสา
เทวดาสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์
4.1.8 ยามา
เทวดาสวรรค์ชั้นยามา
4.1.9 ดุสิตา
เทวดาสวรรค์ชั้นดุสิต
4.1.10 นิมมารตี
เทวดาสวรรค์ชั้นนิมมานรดี
4.1.11 ปรนิมมิตวสวัตตี
เทวดาสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
4.2 รูปภพ หมายถึง ภพที่เป็นรูปาวจร สัตว์ที่เกิดในภพนี้เ รียกว่า พรหม เพราะอุบัติด้วย
ผลแห่งการปฏิบัติพัฒนาจิตใจจนได้บรรลุรูปฌาน ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามคุณ แต่อาศัยปีติสุขที่เกิดจาก
ผลของฌาน เป็ น ผลแห่ งความสงบกิ เลส มี รู ป กายละเอี ย ด (กายทิ พ ย์ ) ได้ แ ก่ รู ป พรหม 16 ชั้ น
แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้
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4.2.1 เกิดด้วยผลของปฐมฌาน 3 ชั้น คือ ปาริสัชชะ ปุโรหิตา และมหาพรหมา
4.2.2 เกิดด้วยภูมิของทุติยฌาน ตติยฌาน 3 คือ ตาภา อัปปมาณาภาและอาภัสสรา
4.2.3 เกิดด้วยภูมิของตติยฌาน เรียกว่าตติยฌานภูมิอันเป็นผลของจตุตตถฌาน 3
ชั้น คือ ปริตตสุภา อัปปมาณสุภา และสุภกิณหา
4.2.4 เกิดด้วยจุตตถฌานภูมิ หรือปัญจมฌานภูมิอันเป็นผลของปัญจมฌานกุศล คือ
เวหัปผลา
4.2.5 อสัญญีสัตตา ที่เรียกว่า พรหมลูกฟัก ซึ่งมีเฉพาะส่วนของรูปขันธ์ไม่มีนามขันธ์
ที่มีขันธ์ไม่ครบ 5 ขันธ์
4.2.6 เป็นภูมิที่อยู่ของพระอนาคามี เรียกว่า สุทธาวาส แปลว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์
ได้แก่ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา
4.3 อรูป พรหม หมายถึง ภพเป็ นที่อยู่ของท่านผู้ ได้บรรลุ อรูป ฌาน เป็นพรหมไม่มีรูป
หรือไม่มีกายละเอียด มีแต่จิตล้วนๆ แบ่งออกเป็น 4 ชั้น คือ
4.3.1 อากาสานั ญ จายตนภพ เป็ น ที่อุบั ติบั งเกิ ดของท่ านผู้ ได้บ รรลุ อรูปฌาน ยึ ด
อากาศเป็นอารมณ์ หรือภพของผู้เข้าฌานนี้
4.3.2 วิญญาณนัญจายตนภพ ยึดวิญญาณ เป็นอารมณ์ในการปฏิบัติสมาธิ เมื่อตาย
แล้วได้อุบัติในภพนี้ หรือภพของผู้เข้าฌานนี้
4.3.3 อากิญจัญญายตนะ เป็นที่อุบัติบังเกิดขอท่านผู้ได้บรรลุอรูปฌาน ยึดความไม่มี
อะไรเหลืออยู่น้อยหนึ่งเป็นอารมณ์ เมื่อตายแล้วได้อุบัติในภพนี้ หรือภพของผู้เข้าฌานนี้
4.3.4 เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เป็นที่อุบัติบังเกิดขอท่านผู้ได้บรรลุอรูปฌาน ยึด
ความ ถือภาวะมีสั ญ ญาก็ไม่ ใช่ ไม่ มีสั ญ ญาก็ไม่ใช่เป็น อารมณ์ จึงได้ไปเกิดในภพนี้ หรือภพของผู้
เข้าฌานนี้ การศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับโลก เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักใช้
ปัญญา โดยเฉพาะคาตอบเกี่ยวกับที่มาของโลกและชีวิต ซึ่งมีการแสดงทัศนะคติแตกต่างกันไปตาม
ความเชื่อของลัทธิและทัศนะส่วนตัว แต่พระพุทธเจ้าทรงวางเฉยต่อปัญหาเหล่านี้ และพระองค์ทรง
ความสาคัญเกี่ยวกับโลกที่ เรียกว่า มนุษย์ที่ประกอบไปด้วยกายและจิตใจ ทรงบัญญัติเรียกว่า “โลก”
ในโรหิตตัสสสูตร พุทธเจ้าได้ตรัสยืนยันว่า พระองค์ไม่ทรงสนพระทัย ไม่ทรงสั่งสอนเรื่องเกี่ยวกับโลก
ภายนอก แต่ทรงสั่งให้เราสนใจโลกภายใน คือชีวิต อันได้แก่ตัวเรา อันมีความกว้างศอก ยาววา หนา
คืบ และมีใจครองว่า “เราย่อมบัญญัติโลก เหตุเกิดแห่งโลก ความดับของโลก และปฏิปทาเครื่องให้
ถึงความดับแห่งโลก ในอัตภาพอันมีปริมาณว่าหนึ่ง มีสัญญาและมีใจนี้เท่านั้น” (อง.จตุกก.21/45/57)
มนุษย์ หรือคน ตามมติทางพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการ ทางกายและจิต ซึ่งเกิดขึ้นและดาเนิน
ไปตามเหตุและปัจจัย เปรียบด้วยไฟติดเพราะอาศัยเงื่อนไข คือ ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์จึง
จะเกิดเป็นไฟได้ ถ้าขาดเงื่อนไขสนับสนุนไฟก็ไม่สามารถเกิดไฟได้เหมือนชีวิตต้องอาศัยส่วนประกอบ
หรือเหตุปัจจัยชีวิตจึงเกิดขึ้นและดาเนินไปได้ แต่ถ้าขาดส่วนประกอบที่จะทาให้เกิดชีวิตแล้ว ชีวิตก็ดับ
ลง ดังนั้นชีวิตจึงมีส่วนประกอบต่างๆ และทางานเป็นกระบวนการ ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึง
ลักษณะการกาเนิดของชีวิตมนุษย์และสัตว์ไว้ว่ามีอยู่ 4 ลักษณะ เรียกว่า โยนิ ดังได้กล่าวแล้ว
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5. องค์ประกอบในการกาเนิดของมนุษย์
มนุษย์เป็นสัตว์กาเนิดในจาพวกชลาพุชะ คือเกิดจากครรภ์มารดาและคลอดออกมาเป็นตัว
ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาได้อธิบายการปฏิสนธิและพัฒนาการไว้ว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัย โดยมี
ความพร้อมด้วยองค์ประกอบในการกาเนิดไว้ 3 องค์ประกอบ คือ
5.1 องค์ประกอบการเกิดของชีวิตมนุษย์
5.1.1 มาตา จะ อุตุนี โหติ คือ มาราดาอยู่ในวัยมีระดูหรือมีไข่ตก หมายถึง ในระยะ
เวลาที่ไข่ของมารดาสุก หมายความว่าในขณะที่ร่วมประเวณีนั้น อยู่ในขณะที่ไข่สุก และมีการผสม
ระหว่างน้าเชื้อบิดา และไข่สุกของมารดา
5.1.2 มาตาปิตโร จะ สันนิปาตา โหนติ คือ บิดามารดาอยู่ร่วมกัน หมายถึง การที่
บิดามารดามีร่วมประเวณีกัน หรือสมสู่กันตามวิสัยของมนุษย์ปุถุชนทั่วไป
5.1.3 คันธัพโพ จะ ปัจจุปัฏฐิโต โหติ คือ มีสัตว์ที่เรียกว่า “คันธัพพะ” คือ มีสัตว์มา
หรือปฏิสนธิวิญญาณมาเกิด หมายถึง พลังงานกรรมได้ส่งปฏิสนธิ ในองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างนี้ถือว่า
เป็ น ช่ว งแห่ งความพร้ อมทั้ ง 3 เหตุ ปัจจัย ถ้ าขาดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งการเกิดก็ไม่ส ามารถเกิดขึ้น ได้ เช่ น
ในขณะที่บิดามารดาอยู่ร่วมกัน แต่ในขณะนั้นไข่มารดาไม่สุกก็ไม่ไม่มีการเกิดของสัตว์ได้ หรือจะครบ
ทั้ง 2 องค์ประกอบแรก แต่ปรากฏว่าไม่มีวิญญาณมาร่วม การตั้งครรภ์ของมารดานั้นก็จะเกิดการแท้ง
หรือก็จ ะตกเป็น เลื อดในที่สุ ด ซึ่ง หลั กการอันนี้ยังไม่มีวิทยาการใดๆ สามารถพิสูจน์ให้ ประจักษ์ได้
นอกจากบุคคลที่มีปัญญาญาณเท่านั้นจะพึงรู้เห็นได้
5.2 พัฒนาการ 5 ขั้น
เมื่อองค์ประกอบทั้ง 3 มีการประชุมพร้อมแล้ว สัตว์นั้นก็จะได้รับพัฒนาอยู่ในครรภ์
ของมารดา 36 สัปดาห์โดยประมาณ ในทางพระพุทธศาสนาได้อธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ในครรภ์ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอินทกสูตรโดยลาดับเป็น 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ
5.2.1 เป็นกลละ เป็นน้าใส มีลักษณะเป็นเมือก เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเจริญเติบโต
5.2.2 เป็นอัพพุทะ มีลักษณะเป็นเมือกที่ขุ่นข้น
5.2.3 เป็นเปสิ มีลักษณะแดง
5.2.4 เป็นฆนะ มีลักษณะเป็นก้อนค่อยๆ แข็งตัวขึ้น
5.2.5 เป็นปัญจสาขา มีลักษณะเป็นปุ่ม 5 ปุ่ม คือ ศีรษะ แขน ขา
หลังจากนั้น ทารกก็จะเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์ของมารดาโดยอาหารอย่างเดียวกับ
มารดา สามารถรับสัมผัสทางอายตนะได้บางส่วน ร้อน หนาว เจ็บ ดีใจ สุขใจ เป็นต้น รวมแล้วใช้เวลา
กินเวลา 36 สัปดาห์ หรือ 9 เดือนโดยประมาณ แล้วคลอดจากครรภ์มารดา อาศัยนมและน้าอาหาร
เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต และเจริญวัยตามลาดับ

หลักธรรมในการดาเนินชีวิตตามหลักศาสนาพุทธ
พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ก่อนที่จะปรินิพพาน พระ
พุทธองค์ได้ทรงตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่า โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต
ปญฺญตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา” แปลว่า ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใดที่เราแสดงแล้ว บัญญัติ
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แล้วแก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย เมื่อเวลาล่วงลับไป ในที่นี้ คา
ว่า ธรรม คือ คาสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก เป็นส่วน
ใหญ่ ทั้งในส่วนที่เป็นสัจธรรมคือความจริงตามธรรมชาติและจริยธรรม คือหลักปฏิบัติเพี่อเข้าถึง
ความจริงสูงสุด ได้แก่นิพพาน อันทาให้ทุกข์ทั้งปวงดับไปโดยสิ้นเชิง ส่วนวินัยเป็นสิ่งทีพระพุทธเจ้า
ทรงบัญญัติขึ้นเพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติของพระสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ เพื่อให้ดารงอยู่ในกรอบที่ชอบ
ธรรมอันเอื้อต่อการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงการดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง คือ นิพพาน นอกจากนี้ วินัยยัง
มีเนื้อหาเป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดบทบาทความเป็นอยู่ของชุมชนสงฆ์ การปกครอง การสอบสวน
พิจารณาคดี การลงโทษตลอดถึงระเบียบปฏิบัติและมรรยาทต่างๆ ในการต้อนรับแขก ในการเป็น
อาคันตุกะ และในการใช้สาธารณสมบัติ เป็นต้น ส่วนวินัยของชาวบ้านทั่วไปหรื ออาคาริยวินัย ได้แก่
ศีล 5 หรือสิกขาบท 5 เป็นต้น อันเป็นของสาเหนียกเพื่อให้ดารงอยู่ในกรอบที่ชอบ จริยธรรมที่เป็น
แม่บทของพระพุทธศาสนามี 3 ประการ คือ (1) จริยธรรมระดับต้น ได้แก่ มุ่งสอนให้มนุษย์ความชั่ว
ทุกอย่าง (สพฺพปาปสฺส กรณ) การไม่กระทาปาปทุกอย่าง ซึ่งถือว่าเป็นหลักจริยธรรมที่หลักลักษณะ
สอนให้ งดเว้ น จากการกระท าความชั่ ว ให้ ท าความดี คู่ กั น ไป (2) จริ ย ธรรมระดั บ กลาง และ (3)
จริยธรรมระดับสูง
1. จริยธรรมระดับต้น
ระดับที่ 1 ได้แก่ จริยธรรมระดับต้น อันเป็นหลักมูลฐานที่ศาสนิกที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ
เป็นมนุษยธรรม เป็นมาตรการวัดความสงบสุขของบุคคลและสังคม ได้แก่ ศีล 5 ข้อ (เบญจศีล) และ
ธรรม 5 (เบญจธรรม) ดังตารางต่อไปนี้
เบญจศีล
เบญจธรรม
1 เว้นจากการฆ่าสัตว์
1 มีเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์
2 เว้นจากการลักทรัพย์
2 ประกอบอาชีพสุจริต
3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
3 สารวมในกาม
4 เว้นจากการพูดเท็จ
4 มีสัจจะ พูดแต่ความจริง
5 เว้นจากการดื่มสุราเครื่องดองของเมา
5 มีสติสัมปชัญญะ
ตารางที่ 3.1 เบญจศีลเบญจธรรม
ที่มา : ทองพูล บุณยมาลิก. 2525 : 2149 - 150
คาว่า “ศีล” แปลว่า ปกติ และระเบียบแบบแผน เป้าหมายในการบัญญัติ ศีล 5 เพราะพระ
พุทธองค์ทรงเห็นประโยชน์ต่อสังคม จึงสอนให้ชาวพุทธรักษาศีล 5 เพื่อประโยชน์แก่การรักษาตนและ
ความความสงบของสังคม เบญจศีล หรือ ศีล 5 (Five percepts) อีกส่วนหนึ่งของจริยธรรมเบื้องต้น
ก็คือหลักทิศ 6 ซึ่งหลักธรรมแห่งการทาหน้าที่ ที่ถูกต้อง หลักธรรมเรื่องทิศเป็นหนึ่ งในคาสอนพุทธ
ศาสนาทีไ่ ด้แจกหน้าที่ของมนุษย์ตามความสัมพันธ์ต่างๆ อย่างละเอียด 6 คู่ ดังนี้คือ
1.1 ปุรัตถิมทิส ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดามารดา หมายถึง คู่ความสัมพันธ์ของหน้าที่ของ
บิดามารดาและหน้าที่ของบุตร โดยแบ่งหน้าที่เป็นฝ่ายละ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้คือ
1.1.1 มารดาบิดาปฏิบัติต่อบุตร 5 อย่างดังนี้
1.1.1.1 ห้ามปรามจากความชั่ว
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1.1.1.2 ให้ตั้งอยู่ในความดี
1.1.1.3 ให้ศึกษาศิลปวิทยา
1.1.1.4 หาคู่ครองที่สมควรให้
1.1.1.5 มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร
1.1.2 บุตรปฏิบัติต่อมารดาบิดาดังนี้
1.1.2.1 ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ
1.1.2.2 ช่วยทากิจของท่าน
1.1.2.3 ดารงวงศ์สกุล
1.1.2.4 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
1.1.2.5 เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทาบุญอุทิศให้ท่าน
1.2 ทักขิณทิส ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ หมายถึง คู่ความสัมพันธ์ของหน้าที่ของครู
อาจารย์และหน้าที่ของศิษย์ โดยแบ่งหน้าที่เป็นฝ่ายละ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้คือ
1.2.1 ครูอาจารย์พึงปฏิบัติต่อลูกศิษย์ดังนี้
1.2.1.1 ฝึกฝนแนะนาให้เป็นคนดี
1.2.1.2 สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
1.2.1.3 สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง
1.2.1.4 ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อน
1.2.1.5 สร้างเครื่องคุ้มกันภัยในสารทิศคือ สอนให้ศิษย์ปฏิบัติได้จริง
1.2.2 ลูกศิษย์พึงปฏิบัติต่ออาจารย์ดังนี้
1.2.2.1 ลุกต้อนรับแสดงความเคารพ
1.2.2.2 เข้าไปหา
1.2.2.3 ใฝ่ใจเรียน
1.2.2.4 ปรนนิบัติ
1.2.2.5 เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ
1.3 ปัจฉิมทิส ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามีภรรยา คู่ความสัมพันธ์ของสามีและหน้าที่ ของ
ภรรยาสามีพึงปฏิบัติต่อกัน โดยแบ่งหน้าที่เป็นฝ่ายละ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้คือ
1.3.1 สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาดังนี้
1.3.1.1 ยกย่องสมฐานะภรรยา
1.3.1.2 ไม่ดูหมิ่น
1.3.1.3 ไม่นอกใจ
1.3.1.4 มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้
1.3.1.5 หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญ ตามโอกาส
1.3.2 ภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามีดังนี้
1.3.2.1 จัดงานบ้านให้เรียบร้อย
1.3.2.2 สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี
1.3.2.3 ไม่นอกใจ
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1.3.2.4 รักษาสมบัติที่หามาได้
1.3.2.5 ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง
1.4 อุตตรทิส ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย คู่ความสัมพันธ์ของเพื่อน เพื่อนพึงช่วยเพื่อน
พึงปฏิบัติต่อมิตรอย่างนี้ โดยแบ่งหน้าที่เป็นฝ่ายละ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้คือ
1.4.1 เพื่อนพึงปฏิบัติต่อมิตรดังนี้
1.4.1.1 เผื่อแผ่แบ่งปัน
1.4.1.2 พูดจามีน้าใจ
1.4.1.3 ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
1.4.1.4 มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย
1.4.1.5 ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน
1.4.2 เพื่อนพึงตอบแทนเพื่อนดังนี้
1.4.2.1 เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาป้องกัน
1.4.2.2 เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน
1.4.2.3 ในคราวมีภัยเป็นที่พึ่งได้
1.4.2.4 ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก
1.4.2.5 นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร
1.5 อุปริมทิส ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์หรือสมณพราหมณ์กับคฤหัสถ์ คู่ความสัมพันธ์
ของคฤหัสถ์และหน้าที่ของพระสงฆ์ที่พึงมีต่อกัน โดยคฤหัสถ์มีหน้าที่ 5 อย่าง ส่วนพระสงฆ์มีหน้าที่ 6
อย่าง ดังต่อไปนี้คือ
1.5.1 หน้าที่ของของคฤหัสถ์ที่พึงมีต่อพระสงฆ์ดังนี้
1.5.1.1 จะทาสิ่งใดก็ทาด้วยเมตตา
1.5.1.2 จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา
1.5.1.3 จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา
1.5.1.4 ต้อนรับด้วยความเต็มใจ
1.5.1.5 อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 4
1.5.2 พระสงฆ์พึงปฏิบัติต่อคฤหัสถ์ดงั นี้
1.5.2.1 ห้ามปรามจากความชั่ว
1.5.2.2 ให้ตั้งอยู่ในความดี
1.5.2.3 อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี
1.5.2.4 ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
1.5.2.5 ทาสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง
1.5.2.6 บอกทางสวรรค์
1.6 เหฏฐิมทิส ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ ลูกจ้างกับนายจ้าง คู่ความสัมพันธ์ของหน้าที่ของ
นายจ้างและลูกจ้าง โดยแบ่งหน้าที่เป็นฝ่ายละ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้คือ
1.6.1 นายจ้างพึงบารุงลูกจ้างดังนี้
1.6.1.1 จัดการงานให้ทาตามกาลังความสามารถ
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1.6.1.2 ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและ ความเป็นอยู่
1.6.1.3 จัดสวัสดิการดีมีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้เป็นต้น
1.6.1.4 ได้ของแปลกๆ พิเศษมาก็แบ่งปันให้
1.6.1.5 ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันควร
1.6.2 ลูกจ้างพึงปฏิบัติต่อนายจ้างดังนี้
1.6.2.1 เริ่มทางานก่อน
1.6.2.2 เลิกงานทีหลัง
1.6.2.3 เอาแต่ของที่นายให้
1.6.2.4 ทาการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น
1.6.2.5 นาความดีของนายไปเผยแพร่
2. หลักจริยธรรมระดับกลาง
หลักจริยธรรมระดับกลางได้แก่ การประพฤติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ ซึ่งเป็น
เรื่องของความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับกายและจิตโดยตรง โดยแยกออกเป็นความประพฤติทางกาย
ทางวาจาและทางใจ ดังนี้
2.1 ทางกายแยกออกเป็น 3 ประการ คือ
2.1.2 เว้นจากการฆ่าสัตว์
2.1.2 เว้นจากการลักทรัพย์
2.1.3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
2.2 ทางวาจาแยกออกเป็น 4 ประการ คือ
2.2.1 เว้นจากการพูดเท็จ
2.2.2 เว้นจากการพูดส่อเสียด
2.2.3 เว้นจากการพูดคาหยาบ
2.2.4 เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
2.3 ทางใจแยกออกเป็น 3 ประการ คือ
2.3.1 เว้นจากการโลภอยากได้ของคนอื่น
2.3.2 เว้นจากการพยาบาทคนอื่น
2.3.3 ให้มีความเห็นถูกต้องตามทานองคลองธรรม
3. จริยธรรมระดับสูง
จริ ย ธรรมระดั บ สู งสอนให้ ม นุ ษ ย์ท าจิต ใจให้ ผ่ อ งแผ้ ว (สจิตฺ ต ปริโยทปน ) ท าจิ ตใจให้
บริสุทธิ์ ด้วยการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ประการ เป็นหลักธรรมที่มีความสาคัญยิ่ง ละเอียดอ่อน
สุขุมคัมภีรภาพสามารถที่จะช่วยให้ผู้ประสบกับความสุข สะอาด สงบ ได้อย่ างแน่นอนและแท้จริง จึง
ได้ชื่อว่า ทางสายเอกบ้าง อริยมรรคบ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 เห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) เช่น เห็นว่าทาดี ได้ดี เป็นต้น
3.2 คิดชอบ (สัมมาสังกัปปะ) ได้แก่ คิดไม่พยาบาท คิดไม่เบียดเบียน คิดหลีกหนีจากกาม
3.3 เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) ได้แก่ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคาหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อ
เจ้อ
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3.4 การทางานชอบ (สัมมากัมมันตะ) ได้แก่ การทางานที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม
3.5 ประกอบอาชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) การประกอบอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิด
ศีลธรรม
3.6 พยายามชอบ (สัมมาวายามะ) คือ พยายามไม่ทาความชั่วที่ยังไม่มี พยายามละความ
ชั่วที่มีอยู่ พยายามทาความดีที่ยังไม่มี พยายามรักษาความดีที่มีอยู่แล้ว
3.7 ระลึกชอบ (สัมมาสติ) มีกาหนดรู้กายในทุกอิริยาบถ (กาย) กาหนดรู้ความรู้สึกที่เกิด
ขึ้นกับกาย (เวทนา) กาหนดรู้ความคิดของตน (จิต) และกาหนดรู้ธรรมชาติหรือสภาวธรรมต่างๆ
(ธรรม) ตามความเป็นจริง
3.8 ตั้งใจไว้ชอบ (สัมมาสมาธิ) ได้แก่ การฝึกฝนควบคุมจิตให้มั่นคงแน่นอนจนถึงฌาน 4
เมื่อ สรุ ป แล้ ว ธรรมทั้ งแปดข้ อนี้ ได้แ ก่ ศี ล สมาธิ และปั ญ ญา เรียกว่า ไตรสิ กขา อั นได้แ ก่ระบบ
การศึกษา 3 อย่ างในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของคาสอนทุกอย่างในพระพุทธศาสนา
(ทองพูล บุณยมาลิก. 2535 : 150-151)
อะไรคือหลักศีลธรรมความประพฤติ ที่ดีงามอันเป็นที่มาของจริยธรรมประเภทต่างๆ ใน
พระพุทธศาสนา คาตอบเรื่องนี้เริ่มต้นจากความเข้าใจเรื่อง “กรรม” (action) ศาสนาพุทธถือว่ากรรม
หรือการกระทาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเจตนา ไม่ว่าจากการกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม การกล่าวเช่นนี้
ย่อมแสดงให้เห็นว่า มนุษย์มีเจตนาเป็นพื้นฐานของการกระทาและเจตนาของการกระทาเป็นเครื่อง
ถ้าเราพิจ ารณาคาสอนของพระพุท ธศาสนาเรื่องความจริงสู งสุ ดแล้ ว จะพบว่าการที่มนุษ ย์เราจะ
สามารถดาเนินชีวิตไปตามวิถีชีวิตทางที่ประเสริฐได้นั้น จะต้องทาความเข้าใจในเรื่องทุกข์ เหตุแห่ง
ทุกข์ ความดับทุกข์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงทางดับทุกข์ ดับกิเลสอย่างสิ้นเชิง ในที่นี้จะกล่าว
เฉพาะแนวทางในการดาเนินชีวิตในระดับความจริงพื้นฐาน (โลกียะ) หรือระดับปุถุชนเท่านั้น เพราะ
แนวทางดาเนินชีวิตในระดับความจริงสูงสุดเป็นวิถีทางของอริยบุคคลเท่านั้นที่จะพึงปฏิบัติได้ และมี
ความละเอียดลึกซึ้ง

เป้าหมายชีวิตตามทัศนะศาสนาพุทธ
พระพุทธศาสนาได้เสนอหลักทางศีลธรรมที่เนื่องด้วยหลักเศรษฐกิจ 2 ทาง คือขั้นต่า ได้แก่
หลักสนอง (To satisfy) กับขั้นสูง หลักบาบัด (To subdue) หมายถึงการสอนให้ตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้
ในทางเศรษฐกิจ พยายามยกฐานะของตนให้สูงขึ้นด้วยความขยันหมั่นเพียรและวิธีการอื่นๆ ส่วนหลัก
บาบัดนั้น ได้แก่ การสอนให้รู้จักบรรเทาความต้องการชนิดรุนแรงที่กล่าวเป็นความทะยานอยากอัน
ก่อความทุกข์ให้ คือถ้าจะมัวแต่หาทางสนองความอยากอยู่อย่างเดียว อย่างไรก็ไม่รู้จักพอ ท่านจึง
เปรียบเสมือนความอยากเสมอด้วยไฟไม่รู้จักอิ่มด้วยเชื้อ หรือแม่น้าไม่รู้จักเต็มแม้เราจะเทน้าลงไปสัก
เท่าไรก็ตาม เพราะฉะนั้น จึงต้องมีหลักบาบัด หรือหลักบรรเทาความทะเยอทะยานอยากให้น้อยลง
โดยลาดับ อันเป็นทางแก้ทุกข์ได้ (สุชีพ ปุญญานุภาพ. 2541:167) การสร้างหลักเศรษฐกิจชั้นต่าจึง
เป็นเรื่องของชีวิตทางโลกหรือของผู้อยู่ครองเรือนซึ่งเรียกว่าระดับโลกียะสุขและขั้นที่สูงขึ้นไปเรียกว่า
ระดับโลกุตตระ ซึ่งรายละเอียดดังนี้
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1. เป้าหมายของชีวิตในระดับโลกิยะ
เป้าหมายของชีวิตในระดับโลกิยะ ได้แก่ การสอนให้รู้จักตั้งตนให้ได้ในทางโลกก่อนด้วย
การวางหลั ก ธรรมเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายของชี วิ ต ในระดั บ ปุ ถุ ช น ซึ่ งเป็ น ความสุ ข ของปุ ถุ ช นคน
โดยทั่วไป ชีวิตที่เสพความสุขเป็นหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาไม่ได้มองข้ามความเสื่อมทางด้าน
ศีลธรรมส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความสุขของผู้อยู่ครองเรือนความสุขชาวบ้านทั่วไป
ซึ่ ง เป็ น ความสุ ข ที่ อิ ง อาศั ย วั ต ถุ ที่ ม นุ ษ ย์ ที่ เ กิ ด มาในโลกย่ อ มต้ อ งการความสุ ข ความสบาย
พระพุทธศาสนากล่าวถึงความสุขของคนโดยทั่วไปที่ปรากฏในหลักธรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ
1.1 กามโภคีสูตร หมายถึง ความสุขที่ชาวบ้านควรพยายามทาให้เกิดขึ้นแก่ตนอยู่เสมอๆ
มีอยู่ 4 ประเภท
1.1.1 อัตถิสุข ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ หมายถึง ความภาคภูมิใจ และความ
เอิบอิ่มและความอุ่นใจว่าตนมีโภคทรัพย์ได้มาด้วยน้าพักน้าแรง ด้วยความขยันหมั่นเพียรของตนและ
โดยชอบธรรม
1.1.2 โภคสุข ความสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์หมายถึงความภาคภูมิใจ ความเอิบ
อิ่มใจว่าตนได้จ่ายทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรมแล้วรู้จักใช้จ่ายทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีพตัวครอบครับ ผู้ควร
เลี้ยงชีพและบาเพ็ญคุณประโยชน์สาธารณะ
1.1.3 อนณสุข ความสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้ หมายถึง ความภาคภูมิใจ ความ
เอิบอิ่มใจว่า ตนเองเป็นไท ไม่มีหนี้สินติดค้างใครหรือไม่เป็นทาส ไม่ติดค้างใคร
1.14 อนวัชชสุ ข ความสุขที่เกิดจากความประพฤติที่ไม่เป็นโทษ หมายถึง ความ
ภาคภูมิใจ และความเอิบอิ่มใจว่า ตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครติเตียนไม่ได้ทั้ง
ทางกาย ทางวาจาและทางใจ ในบรรดาความสุข 4 ประการนี้ อนวัชสุขมีค่ามากที่สุด
หลักธรรม 4 ประการ ที่ผู้ปรารถนาจะมีทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี ฯลฯเป็นหลักธรรม
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข 4 ประการข้างต้นเป็นเป้าหมาย จึงควรปฏิบัติตามหลักเพื่อให้ตนเองอยู่ดีใน
ชีวิตทางโลก
1.2 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ประการ
คาสอนทางพระพุทธศาสนานั้นให้ ความสาคัญกับเรื่องปากท้องของมนุษย์ โดยให้
เหตุผลว่าปัญหาความเสื่อมทางศีลธรรมจริยธรรมของสังคมนั้นส่วนหนึ่งมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ประการนี้ คือ
1.2.1 อุฎฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการงาน
ที่สุจริต ไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายของบ้านเมือง คาว่า อุฎฐานะ แปลว่าความเพียร เป็นเหตุให้ลุก
ขึ้น หมายถึง ความหมั่น ความขยัน ในการแสวงหาทรัพย์สมบัติ ขยันในการศึกษา แสวงหาวิชาความรู้
ฝึกฝนตน ให้เกิดความชานาญในการจัดการ ดาเนินงานให้ได้ผลดี
1.2.2 อารั กขาสั ม ปทา ถึงพร้ อ มด้ ว ยการรักษา หมายถึง การรู้จัก ป้ อ งกั น เพื่ อ
คุ้มครองเก็บออมทรัพย์สมบัติและผลงานที่ตนหามาได้ ป้องกันไม่ให้เสื่อมหรือสูญหาย คาว่า อารักขา
สัมปทา มีความหมาย 4 ประการ
1.2.2.1 ป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์ เช่น การระวังโจรผู้ร้ายจะลักหรือ
ปล้น ต้องเก็บทรัพย์ไว้ในที่ปลอดภัย ไม่ประดับร่างกายด้วยของมีค่ามากไปในสถานที่ๆ ไม่ปลอดภัย
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1.2.2.2 การสะสมทรัพย์ เช่น การออมทรัพย์ด้วยการฝากธนาคาร หรือเก็บ
สะสมไว้ในที่ ป ลอดภั ย แม้บ างคนจะรายได้ไม่มากนั ก เมื่อรู้จักออมจะท าให้ ท รัพ ย์สิ น พอกพูน ขึ้น
ตามลาดับเหมือนน้าที่หยดลงสู่ภาชนะทีละหยด ในที่สุดก็เต็มได้
1.2.2.3 การป้องกันกรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิห มายถึงกฎหมายการรองรับคุ้มครอง
ได้แก่ สิทธิในทรัพย์สิน เมื่อมีทรัพย์สิ น เช่น ที่ดิน เคหะสถาน ตลอดจนเอกสารสั ญญาต่างๆ ควร
ตรวจสอบดูว่า ยังมีสิทธิ์ส มบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่ หากไม่มี ควรดาเนินการเสียเพื่อเป็นการพิทักษ์
สิทธิของตน
1.2.2.4 การถนอมทรัพย์ คือ การรู้จักใช้สิ่งของด้วยความระมัดระวัง และรู้จัก
ถนอมใช้สิ่งต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ถ้วยชาม เสื้อผ้า ให้สามารถใช้ได้นาน คุ้มค่า ไม่ต้องสิ้นเปลือง เงิน
ทอง ที่ต้องซื้อหาอยู่บ่อย ซึ่งเป็นความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
1.2.3 กัลยาณมิตตา คบหามิตร หมายถึง รู้จักเลือกคบ เฉพาะคนดีมีคุณธรรม หลีก
หนีคนที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกคบและสนทนากับผู้รู้ ผู้มีความสามารถมีศีลธรรมน่าเคารพนับ
ถือ ด้วยความสนิทใจ มีคุณสมบัติเกื้อกูลต่ออาชีพการงาน
1.2.4 สมชีวิตา รู้จักเลี้ยงชีพแต่พอดี และเหมาะสม หมายถึง ดาเนินชีวิตตามความ
สมควร แก่กาลังทรัพย์ที่หามาได้ คือ รู้จักกาหนดรายรับรายจ่าย มีความเป็นอยู่พอดี และเหมาะสม
กับรายได้ ไม่ให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไป มีการประหยัดอดออม สามารถเก็บไว้ใช้ ในคราวจา
เป็นได้
1.3 สังคหวัตถุ 4 ประการ หมายถึง หลักธรรมที่ทาให้ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ข 4
ประการ ซึ่งมีหัวข้อที่สาคัญ ดังต่อไปนี้คือ
1.3.1 ทาน หมายถึง การแบ่งปั่นสิ่งของเพื่อสังคมสงเคราะห์ การช่วยเหลือคนอื่น มี
ทั้งการแบ่งปั่นสิ่งของและการแบ่งปั่นความรู้หรือการให้ปัญญาแก่สังคม
1.3.2 ปิยวาจา หมายถึง การกล่าวด้วยวาจาเป็นที่รัก กล่าวด้วยวาจาที่ประกอบด้วย
เมตตา
1.3.3 อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ คนอื่ น หรื อ บ าเพ็ ญ
ประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนที่เราอาศัยอยู่
1.3.4 สมานัตตตา หมายถึง การปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติตนเป็นคนดีให้
เป็นอุปนิสัย ไม่ลืมธรรมแม้ประสบความสาเร็จในชีวิต
1.4 ฆราวาสธรรม 4 หมายถึง หลักธรรมที่ผู้อยู่ครองเรือนควรนาไปปฏิบัติตามเพื่อให้
ชีวิตของผู้อยู่ครองเรือน ซึ่งมีหัวข้อที่สาคัญ ดังต่อไปนี้คือ
1.4.1 สัจจะ มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่มีลับลมคมในต่อกัน มีการเปิดเผยต่อกันทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง มีความจริงในตัวบุคคล อันเป็นอาการแห่งอัธยาศัยและความประพฤติมี 5 อย่าง
1.4.1.1 จริงต่อการงาน หมายถึง ทาอะไรก็ต้องทาจริง ไม่ใช่สักแต่ว่าทา
1.4.1.2 จริงต่อหน้าที่ หมายถึง ทาจริงในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเรียกว่า
หน้าที่ ไม่เลิน เล่อ ไม่ห ละหลวม ไม่ห ลีกเลี่ยง ไม่บิดพริ้ว เอาใจใส่ต่องานหรือหน้าที่เพื่อให้ งานนั้น
สาเร็จด้วยดี
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1.4.1.3 จริงต่อวาจา หมายถึง รักษาให้จริงตามที่วาจาที่กล่าวหรือได้ตกลง
กันไว้ ไม่กลับกลอกหรือตลบตะแลง รักษาวาจาอย่างเคร่งครัด มิให้คลาดเคลื่อน พูดจริงทาจริง ทา
ตามที่พูด คนที่ไม่จริงต่อวาจาตนเอง จะไปจริงต่อคนอื่นไม่ได้
1.4.1.4 จริงต่อบุคคล หมายถึง จริงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่ น จริงต่อมิตร
จริงต่อพี่ จริงต่อลูกต่อหลาน เป็น ต้น เหล่านี้เรียกว่า ความซื่อตรง ถ้าจริงต่อผู้บังคับบั ญชาหรือต่อ
เจ้านายของตนเรียกว่า “สวามิภักดิ์” แต่ถ้าจริงต่อผู้มีพระคุณ เช่น บิดามารดา ครูอาจารย์เรียกว่า
“กตัญญูกตเวที”
1.4.1.5 จริงต่อความดี หมายถึง มุ่งประพฤติความดีจนเป็นอัธยาศัย ต่อหน้า
เป็นคนอย่างไร แม้ลับหลังก็เป็นคนอย่างนั้น
1.4.2 ทมะ รู้จักข่มใจ ฝึกใจให้เข้าหากัน ไม่เอาแต่ใจตนเอง รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว
ให้แก่กัน ไม่ทาอะไรตามความต้องการหรือตามอารมณ์ของตน ผู้มีทมะจะทาอะไรก็ต้องใคร่ครวญ
ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน โดยคานึงเสมอว่า มีโทษมากกว่าคุณ ให้ทุกข์มากว่าให้สุขชั่วมากกว่าดี จึง
จะทาอะไร พูดอะไร ต้องมี สติสัมปชัญญะกากับเสมอวิธีระงับความโกรธ ถ้าความโกรธเกิดขึ้น อย่า
ปล่อยไว้ ให้ ข่มใจ หั กห้ ามใจ (ทมะ) ให้หายโกรธ ด้วยวิธีนึกถึงโทษของความโกรธ ด้วยการนึกถึง
ความที่มีอยู่ของคนที่เราโกรธนั้น ถ้าเรายังนึกไม่ได้หรือยังนึกไม่เห็น พึงแผ่เมตตาไปยังเขาคนนั้น พึง
สงสารในการที่เขาโง่เขลาทาให้เราโกรธ และให้ความปรารถนาดีต่อเขา คิดให้เขามีความสุขความ
เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป หรือให้สารวจตัวเอง คิดถึงความผิด ความบกพร่องของตนในเรื่องนั้น ๆ รวมความ
ว่า ถ้าความโกรธเกิดขึ้นในตน พึงระงับความโกรธด้วยการข่มใจ (ทมะ) และด้วยสติปัญญา โทษที่ไม่
สามารถระงับความโกรธ (ขาดทมะ) มี 7 ประการ ดังนี้คือ
1.4.2.1 ตกเป็นกาฝากของสังคม
1.4.2.2 กลายเป็นอาชญากร
1.4.2.3 จะจมลงสู่อบายมุข
1.4.2.4 จะก่อการทะเลาะวิวาทเป็นนิตย์
1.4.2.5 จะทาให้เพื่อนฝูงรังเกียจ
1.4.2.6 จะทาให้ครอบครัวเดือดร้อน
1.4.2.7 จะทาให้ตั้งตัวไม่ตดิ
ผลของการระงับความโกรธได้ เมื่อระงับความโกรธได้แล้ว โทษและทุกข์ภัย
ที่เกิ ดจากความโกรธย่ อมไม่มี ใจที่ไม่โกรธย่อมผ่ องใส สงบ เยือกเย็ นเป็ นสุ ข เป็ นเหตุ ให้ ร่างกาย
ผิวพรรณผุดผ่อง มีแต่ความเบิกบาน ร่าเริง จะทา จะพูดหรือจะคิดอะไรก็ไม่ผิดพลาด ได้รับความ
สาราญ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ผู้ฆ่าความโกรธได้ ย่อมอยู่เป็นสุข (โกธ ฆตฺวา สุข เสติ)”
1.4.3 ขันติ มีความอดทน อดกลั้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่มาจากการกระทาและ
คาพูด เช่น อดทนต่ออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ที่ไม่พอใจมากระทบทาง หู ตา จมูก ลิ้น กายและใจ
หรื อ จะพู ด อี ก อย่ างหนึ่ งว่ า “ก าลั งทนทานแห่ งใจ” ขั น ติ จ าเป็ น ส าหรับ คราวที่ เราต้ อ งเผชิ ญ กั บ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะทาให้เราหันเหไปจากทางที่ดี เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีอยู่ 4 ประเภท ดังนั้น ท่าน
จึงกาหนดลงไว้ว่าพึงบาเพ็ญขันติใน 4 สถาน คือ
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1.4.3.1 อดทนต่อความลาบาก หมายความว่า อดทนต่อความลาบากที่เกิด
เพราะการปฏิบัติหน้าที่ มีประการต่างๆ หรือทางานมากๆ แล้วได้รับความเหน็ดเหนื่อย หิว กระหาย
หรือถูกแดดลม ฝนกระทบเกินสบาย
1.4.3.2 อดทนต่อความทุกขเวทนา หมายความว่า อดทนต่อทุกขเวทนาอัน
เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วย คนที่ขาดขันติ เมื่อถึงความถึงความเจ็บป่วยไข้ มักจะแสดงกิริยามารยาท
อันไม่สมควร เช่น ไม่พอจะร้องก็ร้อง มีอาการกระบิดกระบวน เป็นคนเจ้ามายา โมโหร้ าย บางคนอ้าง
ความเจ็บป่วยเป็นการกระทาชั่วต่างๆ ก็มี แต่ผู้มีขันติ ย่อมรู้จักอดกลั้นทนทาน ไม่ปล่อยตัวให้เสีย
หรือตกไปในทางชั่วร้ายได้
1.4.3.3 อดทนต่อความเจ็บใจ หมายความว่า เมื่อถูกผู้อื่นกระทาล่วงเกินให้
เป็นที่ขัดใจ เช่น ถูกด่าว่าหรือสบประมาท กล่าวเสียดสี เป็นต้น ผู้ขาดสติย่อมเดือดดาลแล้วทาร้าย
ตอบด้วยการกระทาที่รุนแรงเกินเหตุ เช่น ว่าเหน็บแนมด้วยวาจาหยาบคายหรือก่อความวิวาท ตีรัน
ฟันแทง สร้างเวรกรรมไม่สิ้นสุด เป็นทางนามาซึ่งความหายนะแก่ตนเองและครอบครัว แต่ผู้มีขันติ
ย่อมรู้จักอดทน สอนใจตนเอง หาวิธีแก้ไขให้เรียบร้อยเป็นผลดีอันสงบ ไม่แสดงกิริยาวิปริตแปรผัน มี
ใจหนักแน่นมั่นคงและชื่นแช่มแจ่มใส ไม่หวั่นไหวเพราะอนิฏฐารมณ์ คือ อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา
เหล่านั้น
1.4.3.4 อดทนต่ออานาจกิเลส หมายความว่า อดทนต่อความเจ็บใจในข้อ 3
นั่นเองเป็นการอดทนต่ออารมณ์ที่ตนไม่ชอบที่เรียกว่า “อนิฏฐารมณ์” แต่ข้อนี้ หมายเอา ความอดทน
ต่ออารมณ์ข้างฝ่ายเพลิดเพลิน เช่น ความสนุกสนาน การเที่ยวเตร่ การได้ผลประโยชน์ในทางที่ไ ม่ควร
เป็นต้น โทษของการขาดขันติ ผู้ขาดขันติธรรมย่อมได้รับโทษ 5 ประการ ดังนี้
1.4.3.4.1 ทางานคั่งค้าง
1.4.3.4.2 ทาให้เสียความไว้วางใจ
1.4.3.4.3 ทาให้เต็มไปด้วยศัตรู
1.4.3.4.4 ทาให้กลายเป็นอาชญากร
1.4.3.4.5 ทาให้เสียนิสัยในการทางาน
คุณประโยชน์ของการมีขันติ ผู้มีขันติธรรมย่อมมีคุณ 5 ประการดังต่อไปนี้
1.4.3.4.6 ทางานได้ผลดีไม่คั่งค้าง
1.4.3.4.7 ทาตนให้เป็นที่ไว้วางใจของคนอื่น
1.4.3.4.8 ทาตนให้เป็นมิตรภาพกับคนอื่น
1.4.3.4.9 ทาตนให้เป็นที่รักของคนทั่วไป
1.4.3.4.10 ทาตนให้เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ ไม่เห็นแก่ความอยาก
ความต้องการ
1.4.4 จาคะ รู้จักเสียสละ แบ่งปัน รู้จักลดละในอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดการแตกแยก
ความเสียสละในมีอยู่ 2 นัย คือ
1.4.4.1 เสียสละวัตถุ หรืออาจจะหมายถึง การสละทรัพย์สินเงินทองขอตน
เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น เช่น สละเงินทองสมทบทุนสร้างสะพาน สร้า งโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน ซื้อ
รถดับเพลิง บารุงการทหารของชาติ บารุงการศึกษา บารุงพระศาสนา ตลอดจนการบริจาคสงเคราะห์
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ผู้ประสบภัยและผู้ตกทุกข์ได้ยากต่างๆ ผู้ครองเรือนเป็นผู้มั่นคงทางเศรษฐกิจ ได้ประโยชน์จากสังคม
นับตั้งแต่การทามาหากิน ตลอดถึงการดารงชีพในรูปแบบต่ างๆ เพราะฉะนั้นผู้ครองเรือนต้องถือเป็น
หน้าที่ในการบริจาคช่วยเหลือสังคมตามกาลังทรัพย์หรือกาลังความสามารถของตนที่มีอยู่ อย่าให้เกิน
กาลังความสามารถของตนเอง จะทาให้เกิดทุกข์โทษได้ คนที่อยู่ในสังคมได้รับประโยชน์จากสังคม แต่
ไม่อุดหนุนบารุงสังคม ย่อมทาให้สังคมรัง เกียจ สังคมไม่ปรารถนาในฐานะเป็นรู้มากและเป็นกาฝาก
ของสั ง คม สั ง คมมี ค นประเภทกาฝากมาก สั งคมเช่ น นั้ น ย่ อ มมี ค วามมั่ น คงน้ อ ย เพราะฉะนั้ น
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีจาคะทั่วกัน
1.4.4.2 สละอารมณ์ หมายความว่า เป็นผู้รู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นข้าศึก
ต่อความสงบทางจิตใจ เช่น ความโกรธเคืองขัดใจกับผู้อื่น จะเป็นสามีภรรยา เพื่อนกับเพื่อน ชาวบ้าน
กับชาวบ้าน พี่กับน้อง เป็นต้น เรื่องนี้เป็นเรื่องของฆราวาสผู้อยู่ครองเรือนจะหลีกเว้นได้ยากยิ่ง แต่
การเก็บอารมณ์รักษาอารมณ์เหล่านี้ ถ้าหมักหมมอยู่ในใจย่อมนามาซึ่งความร้าวรานไม่มีวันสิ้นสุ ด
เพราะทาให้ตนเองทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เสียสละ ปล่อยวางอารมณ์ประเภทนี้ด้วย เพราะ
การปล่อยวางอารมณ์เช่นจัดเป็นจาคะอย่างหนึ่ง
1.4.4.2.1 โทษของการขาดจาคะ ผู้ขาดจาคะย่อมมีโทษดังนี้ คือ
- เป็นการบั่นทอนความมั่นคงของตนและของชาติ
- เป็นผู้ได้รับการครหาติเตียนจากสังคม
- เป็นผู้สร้างความทุกข์ทางใจ
- เป็นผู้ไม่มีผู้คนเคารพนับถือ
- เป็นคนเห็นแก่ตัว
1.4.4.2.2 คุณของการมีจาคะ ผู้มีจาคะย่อมมีคุณดังต่อไปนี้
- เป็นการทาความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ
- เป็นผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากสังคม
- เป็นผู้สร้างความสุขทางใจ
- เป็นผู้ที่สังคมเคารพนับถือ
- เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง
ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม ถ้าฆราวาสปฏิบัติได้ครบถ้วนในฆราวาสธรรมทั้ง 4
ประการดังกล่ าวนี้ ได้ชื่อว่าเป็ น สมาชิกที่ดีของสั งคม ทาให้ สั งคมมีแต่ความสุ ข (บุญ มี แท่นแก้ว ,
2537)
2. เป้าหมายของชีวิตในระดับโลกุตระ
เป้าหมายของชีวิตในระดับ โลกุตระ จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือ นิพพาน
ได้ แ ก่ ความหลุ ด พ้ น จาการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ซึ่ ง มี ส าระส าคั ญ พร้ อ มทั้ ง อรรถอธิ บ าย ดั ง นั้ น
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีลักษณะเฉพาะตนเองที่ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆ คือ เชื่อเรื่ องของการ
หลุดพ้นจาการเวียนว่ายตายเกิด พ้นกรรม หรือเรื่องพ้นทุกข์โดยเด็ดขาด ซึ่งการพ้นทุกข์ในลักษณะนี้
คาสอนในศาสนาอื่นๆ ไม่มี อย่างมากมีเพียงเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็เพียงไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า ต้องมี
ผู้ประกันในการที่จะได้รับความสุข แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้น ตนเองเป็นผู้ค้าประกันความสุขของ
ตนเอง ตนเองเป็นผู้กระทา เพราะเป็นลักษณะของศาสนาแห่งกรรมลิขิต “กรรมของแต่ละคนจะเป็น
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เครื่องรับประกันความสุขของเราเอง ในการที่จุพันทุกข์ก็ต้องลงมือทาเองทั้งสิ้น นี้คือลักษณะเฉพาะ
ของพระพุทธศาสนาที่ศาสนาอื่นไม่มี ซึ่งศาสนาอื่นนั้น เป็นเพียงแค่ความสุขเพียงโลกียะ คือความสุข
แบบโลกๆ แต่พระพุทธศาสนามีความสุขถึงในขั้นโลกุ ตระ” (พระราชวรมุนี. (ป.อ. ปยุตฺโต). 2525 :
203) การพ้นทุกข์เป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา เมื่อเป็นจุดหมายสูงสุดอขงพระพุทธศาสนา
เราก็ควรที่จะทราบความหมายของคาว่า “นิพพาน” ซึ่งนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาแต่ละท่านได้
ให้ความหมายไว้ดังนี้
สมเด็จฯกรมพระยาปวเรศวริยากรณ์ ได้ทรงให้ ความหมายไว้ว่า “ นิพพาน นั้นได้แก่
ความดับ อย่างไม่เหลือหลอ แห่งอวิชชาและตัณ หา ความที่อวิชชาและตันหาดับนั่นแหล่ ะเรียกว่า
นิพพาน” (บุญมี แท่นแก้วและคณะ. 2525 : 156)
พุท ธทาสภิ กขุ ได้ ให้ ค วามหมายไว้ว่า “ภาวะที่ ว่างจากตัว ตนโดยสิ้ น เชิ งถึงสิ่ งสู งสุ ด นี้
เรียกว่า นิพพาน (พุทธทาสภิกฺขุ. 2526 : 52)
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ภาวะที่ดับกิเลสได้หายร้อน
จิต ใจหลุ ดพ้น เป็ น อิส ระ ไร้ทุ กข์ ผ่ องใส เบิกบาน ไม่ติ ดข้อง ไม่ถูกครอบงา รัดรึง เป็ นอิส ระ โดย
สมบูรณ์” (พระราชวรมุนี.(ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2525 : 332)
2.1 ลักษณะของนิพพาน
ผู้ปฏิบัติอริมรรคได้ครบริบูรณ์แล้ว ย่อมจะพบกับอมตธรรม คือ นิพพาน ลักษณะ
ของนิพพานหรือคาที่เป็นไวพจน์ของนิพพานที่ปรากฏในพระพุทธพจน์โดยทั่วๆ ไป มีมากมาย เช่น
มทนิมฺมทโน ภาวะที่ปรากฏจากความเมา
ปิปาสวินโย
ภาวะที่ปราจากความหิวกระหาย
อาลยสมุคฺฆาโต ภาวะที่หมดความอาลัย
ตณฺหกฺขโย
ภาวะที่หมดตัณหา
วฏฏปจฺเฉโท ภาวะที่หยุดการเวียนว่ายตายเกิด
นิพพานดังกล่าวมานี้มีสารัตถสาคัญที่ควรศึกษาวิเคราะห์โดยสังเขปในแต่ละหัวข้อ
ตามลาดับดังต่อไปนี้
ปราศจากความเมา ความเมาในพระพุทธศาสนา หมายถึง การหลงยึดในความมีอยู่
ของอัตตา คือ ตัวตน หรือความยึดในอหังการ มมังการ หรือการยึดถือว่าตนเองเป็นผู้แน่กว่าคนอื่น
เข้าทานองอัตตาทุป าทานที่กล่ าวมาแล้ ว เมื่อเมาอยู่ ในอัตตาก็จะเป็นผลทาให้ ตกอยู่ภ ายในความ
ประมาท แต่ถ้าไม่เมา ไม่หลงตนก็จะเป็นคนที่ไม่ประมาทในกุศลธรรมแต่จะเป็นผู้ที่มีกุศลฉันทะหรือ
ธรรมฉันทะแล้วทาแต่ความดีตลอด
ปราศจากความหิวกระหาย ลักษณะของนิพพาน ไม่มีอาการหิวเกิดขึ้น เพราะจิตนั้น
เป็นสภาพที่ปราศจากการปรุงแต่งแล้ว ท่านจึงเปรียบเทียบกับความหิว ซึ่งมีพระพุทธพจน์ว่า “ชิฆจฺ
ฉา ปรมา โรคา หมายความว่า ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง”
หมดความอาลั ย ความหมายในที่นี้คือ เพราะคนเรายึดว่าสิ่ งนั้นเป็นของเรา เช่น
ขันธ์ 5 ถ้าเรายึดว่าเป็นของเราแล้วย่อมจะได้รับความทุกข์ เพราะมันไม่ ยอมเป็นไปตามที่เราคิด แต่
เมื่อเราปล่อยวางเสีย ละทิ้งเสียย่อมนิพพานเช่นกันหรือว่างจากขันธ์ 5 ย่อมนิพพาน
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หมดตัณหา ทาลายตัณหาทุกข์ชนิดให้หมดไป สารอกตัณหาได้สิ้นเหมือนกับบุคคล
รับประทาน ยาขับพยาธิไม่เหลือเลย การหมดตัณหา
หมดความกาหนัดยินดี ได้แก่ การตัดเสีย งซึ่งความยินดียินร้ายในกามคุณอันมี รูป
เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ที่น่าชื่นชมชอบทั้งปวง เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งหรือแดนเกิด
ชองตัณหา เป็ นเรื่องของโลกียสุข ซึ่งโลกียสุขนี้ทาให้ คนเราสยบติดเปรียบเหมือนสัตว์เล็กๆ ติดใย
แมลงมุม เมื่อคนเราสยบติดในโลกียสุข บุคคลนั้นก็จะตั้งอยู่ในความประมาทแล้วหันหลังให้แก่โลกุตร
สุขโดยสิ้นเชิง แต่เมื่อบุคคลใดสลัดทิ้งเสียซึ่งความสนุกบันเทิงทางโลกียสุข คนนั้นก็เปรียบเสมือนสัตว์
ใหญ่ที่ข้องติดในใยแมลงมุมฉันนั้น เมื่อบุคคลใดคลายจากการสยบติด การดับทุกข์โดยสิ้นเชิงก็เป็นอัน
หวังได้ หยุดการเวียนว่ายตายเกิด คือ ลักษณะที่ดับทุกข์ได้ทั้งมวล จิต ปราศจาก โลภะ โทสะ และ
โมหะ การเวียนว่ายเกิดจากภพทั้งหลายจึงหมดไป หรือไม่ต้องวนเวียนเข้ากองแห่งทุกข์แบบซ้าซาก
จาเจอีกต่อไป
2.2 นิพพาน 4 แบบ
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงนิพพานในลักษณะต่างๆ การพูดถึงนิพพานในแง่
ของการศึกษาอย่างเป็นวิชาการอย่างเราเป็นเรื่องที่สับสนและยุ่งยาก คงอาศัยเพียงการศึกษาตาม
บันทึกทางศาสนาและการศึกษาจากนักปราชญ์ ทางพุทธศาสนาที่ ได้อธิบายไว้เป็นแนวทางเท่านั้น
โดยเฉพาะในพระไตรปิ ฎ กและคั มภี ร์ท างพุ ท ธศาสนาอธิ บ ายที่ ใช้ วิธีก ารอธิบ ายนิ พ พาน 4 แบบ
ดังต่อไปนี้คือ
2.2.1 แบบปฏิเสธ หมายถึง การใช้คาที่มีความหมายปฏิเสธ เช่น การละกิเลส การ
กาจัดกิเลสการจบสิ้นของทุกข์ ความสิ้นตัณหา หรือใช้คาที่แสดงภาวะที่ตรงข้ามกับฝ่ายวัฏฏะ เช่น
ไม่ปรุงแต่ง ไม่แก่ ไม่ตาย เป็นต้น
2.2.2 แบบไวพจน์ หมายถึ ง การใช้ ค าที่ แ สดงคุ ณ ลั ก ษณะต่ างๆ ที่ เป็ น ภาวะที่
สมบูรณ์มาพูดถึงนิพพาน เช่น ความงาม ความประณีต ความบริสุทธิ์ ความสงบ ความสุข
2.2.3 แบบอุปมา หมายถึง การเปรียบเทียบนิพพานกับสิ่งที่มนุษย์เห็นว่าดีที่สุดเป็น
ที่ปรารถนา เช่น นิพพานคือฝั่งโน้นที่ตรงข้ามกับโลก นิพพานคือเมืองแก้ว นิพพานคือถ้าทองที่หลบ
ภัย เป็นต้น
2.2.4 แบบบรรยายภาวะของนิพพานโดยตรง คือ ภาวะที่ไม่มีธาตุเป็นองค์ประกอบ
มีความสัมบูรณ์ในตัวซึ่งการนิยามแบบนี้เป็นประเด็นปัญหาที่เป็นที่ถกเถียงของผู้ศึกษาอย่างปรัชญาว่า
นิ พ พานมี ภ าวะอย่ างไร มี ตั ว อย่ างการบรรยายภาวะของนิ พ พานจากพระสู ต รและอรรถกถามา
ประกอบหลายเรื่อง
2.3 นิพพาน 2 ประเภท
2.3.1 สอุปาทิเสสนิพพาน แปลว่า นิพพานที่ยังมีเบญจขันธ์เหลือ หมายถึงผู้ที่บรรลุ
นิพพานยังคงมีเบญจขันธ์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับโลกอยู่ ตามความเข้าใจโดยทั่วไปหมายถึงนิพพานของ
พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งท่านก็ยังต้องมีความแก่ ความเจ็บ ความเสื่อมโทรมทางเบญจขันธ์อยู่ แต่
ภาวะกาย จิต ปัญญามีลักษณะที่เด่นชัดพิเศษ ลักษณะชีวิตของผู้นิพพานแบบสอุปาทิเสสนิพาน คือ
ภาวะที่กาย จิตและปัญญามีลักษณะเด่นชัดพิเศษ 3 ด้าน
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2.3.1.1 ภาวะด้านปัญ ญา มี ความรู้เห็ น ตามสิ่งที่มันเป็นจริงตามธรรมชาติ
รู้เท่าทันสังขาร รู้เท่าทันสมมติบัญญัติ ไม่หลงไปตามสมมติความ สามารถรู้เท่าทันวิถีทางของภาษา
รู้จักภาษาของโลก ใช้ภาษาเป็นเครื่องสื่อความหมาย หมดมิจฉาทิฏฐิ สิ้นสงสัยเกี่ยวกับชีวิตและโลกนี้
โลกหน้าและอัพยกตปัญญา อยู่เหนือศรัทธา เพราะรู้เห็นด้วยตนเองแล้ว รู้ชัดแจ้งแล้ว
2.3.1.2 ภาวะด้านจิต คือ มี ความหลุดพ้นเป็นอิสระ ไม่ติดโลก ไม่ถูกกิเลส
ครอบงา ไม่เป็นทาสของอารมณ์ สามารถอยู่เหนือความหวัง หมดหวัง สิ้นหวังไม่เพ้อถึงอนาคต ดารง
อยู่ด้วยปัจจุบัน จิตมีความปลอดโปรงเบิกบานใจ ไม่ติดข้องกังวลใจมีความสุขแท้ที่ไม่ติดความสุข ไม่
ขึ้นต่ออามิส สุขภาพจิตสมบูรณ์ ดี ไม่มีโรคใจ มีสุขภาวะ และเป็นผู้ไม่สะดุ้งหวาดหวั่นต่อความเป็น
ความตาย
2.3.1.3 ภาวะด้านความประพฤติ คือเป็นผู้ดับกรรมการกระทาใดๆ เป็นเพียง
กิริยาและหน้าที่ เลิกการกระทาสิ่งต่างๆ ด้วยตัณหา การกระทาทุกอย่างไม่ทาเพื่อตนแต่ทาเพื่อผู้อื่น
ดาเนินชีวิตด้วยปัญญาและกรุณา เคารพในหมู่และรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2.3.2 อนุ ป าทิเสสนิพพาน แปลว่ า นิพ พานที่ ไม่มีเบญจขัน ธ์เหลื อ หมายถึง การ
นิพพานของพระอรหันต์เมื่อสิ้นชีวิต ที่ทั้งกิเลสซึ่งท่านได้ดับไปตอนเมื่อยังมีชีวิตอยู่และเบญจขันธ์ของ
ท่านก็ดับไปด้วยแตกสลายไปด้วย

สรุป
หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนามีทั้งระดับโลกียะและระดับโลกุตระ เปรียบเสมือนให้ละชั่ว
ได้ก่อน แล้วก็ทาดีเป็นขั้นต่อไป ไม่ได้หยุดแค่ละชั่วพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมให้กับบุคคลโดยเพื่อ
มุ่งหมายให้บุคคลนั้นมุ่งนิพพานเพียงอย่างเดียว แต่หากมีการแบ่งและแสดงธรรมตามกลุ่มและวิสัย
ของคนเป็ น กลุ่ ม ๆ ชน ส าหรั บ ประชาชนทั่ ว ไปซึ่ งยังพึ่ งพอใจกาม พระพุ ท ธเจ้ าก็ มีธ รรมส าหรับ
ชาวบ้านประชาชนทั่วไป ซึ่งจัดอยู่ในระดับโลกียะคือธรรมแบบครองเรือน ธรรมสาหรับการปกครอง
ซึ่งเป็นเป้าหมายของขั้นพื้นฐานของชีวิตแบบชาวพุทธ ส่วนระดับโลกุตระนั้นเป็นหลักธรรมสาหรับการ
หลุดพ้น คือ โลกุตรธรรม ธรรมอันมิใช่วิสัยของโลกได้แก่ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 เป็นธรรมสาหรับ
การออกบวชหรือกลุ่มชนที่ต้องการแสวงหาความหลุดพ้นสู่พระนิพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต
ตามหลักพระพุทธศาสนา

วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-55-

คาถามทบทวน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พระพุทธศาสนามองว่าชีวิตของมนุษย์คืออะไร
ตามทัศนะของพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นอย่างไร
ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาควรเป็นไปอย่างไร
เพราะเหตุไรทางพระพุทธศาสนาจึงมองว่าชีวิตมีความเป็นอนิจจัง
เพราะเหตุไรพระพุทธศาสนาจึงมองว่าชีวิตเป็นทุกข์
เพราะเหตุไรพระพุทธศาสนาจึงมองว่าชีวิตเป็นอนัตตา
เป้าหมายของชีวิตในระดับโลกียะในทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยอะไรบ้าง
เป้าหมายของชีวิตในระดับโลกุตระในทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยอะไรบ้าง
นิพพานแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 4
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาคริสต์
ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนาคริสต์
หลักธรรมในการดาเนินชีวิตตามหลักศาสนาคริสต์
เป้าหมายชีวิตตามทัศนะศาสนาคริสต์
สาระสาคัญ
1. ศาสนาคริสต์เกิดในประเทศปาเลสไตน์ เมื่อประมาณ พ.ศ. 543 โดยคิดตาม ปีเกิดของ
พระเยซูผู้เป็นศาสดา เป็นศาสนาที่วิวัฒนาการมาจากศาสนายิว เพราะทั้งสองศาสนา ต่างนับถือพระ
เจ้ า องค์ เดี ย วคื อ พระเยโฮวาห์ (Yehowah) และยอมรั บ นั บ ถื อ คั ม ภี ร์ พั น ธสั ญ ญา เดิ ม (Old
testament) ของศาสนายิว
2. ศาสดาของศาสนาคริ ส ต์ ทรงมี น ามว่า "เยซู" หรือ "จีซั ส " ถื อก าเนิ ด ในหมู่ ชนชาติ
อิสราเอล (ยิว) พระมารดาชื่อ มารีย์ และบิดาชื่อ โยเซฟ มีอาชีพเป็นช่างไม้ ตั้งถิ่นฐาน อยู่ ณ บ้านกา
ลิลี (Callilee) เมืองนาซาเรธ (Nazareth)
3. คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ คือ คัมภีร์ไบเบิล (Holy Bible) แบ่งออกเป็น 2 ตอนใหญ่ๆ คือ
พระคัมภีร์เก่า หรือ พัน ธสัญ ญาเดิม (Old Testament) และพระคัมภีร์ใหม่ หรือ พันธสัญญาใหม่
(New Testament)
4. ศาสนาคริสต์มีหลักคาสอนที่สาคัญ คือ หลักตรีเอกานุภาพ หลักความรัก อาณาจักรของ
พระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นความจริงสูงสุด และคาเทศนาบนภูเขา
5. นิกายสาคัญของศาสนาคริสต์ มี 3 นิกาย คือ นิกายโรมันคาทอลิก นิกาย ออร์ธอดอกซ์
นิกายโปรเตสแตนต์ และนิกายย่อย ๆ อีก 16 นิกาย
6. พิธีกรรมของศาสนาคริสต์ ได้แก่ ศีลล้างบาปหรือศีลจุ่ม ศีลกาลัง ศีลมหาสนิท ศีลแก้บาป
หรืออภัยบาป ศีลเจิมคนป่วย ศีลบวชเป็นบาทหวง ศีลสมรส และพิธีกรรมอื่นๆ เช่น การไปโบสถ์ใน
วันอาทิตย์ การเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส เป็นต้น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายความเป็นมาของศาสนาคริสต์ได้
2. อธิบายคัมภีร์สาคัญของศาสนาคริสต์ได้
3. อธิบายหลักคาสอนสาคัญของศาสนาคริสต์ได้
4. อธิบายพิธีกรรมสาคัญของศาสนาคริสต์ได้
5. อธิบายสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ได้

กิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1. การบรรยาย
2. การอภิปรายกลุ่มย่อย
3. การบันทึกการเรียนรู้ในแฟ้มสะสมผลงาน
4. งานมอบหมาย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิถีแห่งชีวิต
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
3. บทเรียนออนไลน์ http://lmsonline.nrru.ac.th/course/index.php?categoryid=69
การประเมินผล
1. ประเมินจากการร่วมทากิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินจากการสรุปการอภิปราย
3. ประเมินจากใบสรุปการเรียนรู้และแฟ้มสะสมผลงาน
4. ประเมินจากผลการสอบระหว่างภาคเรียน และปลายภาค

วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บทที่ 4
ชีวิตตามทัศนะศาสนาคริสต์
คำว่ำ คริสต์ หรือไครสต์ ( Christ) มำจำกภำษำโรมันว่ำ คริสตุส (Christus) ซึ่ง คำนี้มีรำก
ศัพท์มำจำกภำษำกรีก คือ Christos ซึ่งแปลมำจำกคำว่ำ เมสสิอำห์ ห รือเมสไซอำ (Messiah) ใน
ภำษำฮิบรู คำว่ำ เมสสิอำห์ หรือเมสไซอำ แปลว่ำ พระผู้ ปลดเปลื้องทุกข์ภัย หรือพระผู้ช่วย ให้รอด
พ้น ไม่ตกนรกจำกคำพิพำกษำในวันตัดสินโลก ซึ่งพระเจ้ำจะส่งบุคคลนั้นลงมำรับทุกข์ ทรมำนแทน
มนุษย์ทั้งหลำย เมสสิอำห์จะเป็นผู้ช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พ้นจำกควำมทุกข์ ทรมำน (หลวงวิจิตรวำท
กำร.2546 :104)
ค ำว่ ำ ศำสนำคริ ส ต์ เพิ่ งเกิ ด ขึ้ น และน ำมำใช้ ห ลั ง จำกพระเยซู สิ้ น ชี พ แล้ ว มี ส ำเหตุ จ ำก
เนื่องจำกควำมโกรธแค้นของเหล่ำพระสำวกที่ศรัทธำในพระเยซูที่เห็นท่ำนถูกใส่ร้ำยจำก พวกหัวเก่ำที่
นับถือศำสนำยิวจนเสียชีวิตทั้งๆ ที่ไม่มีควำมผิด รวมกับควำมศรัทธำที่เกิดมำจำก กำรได้ฟังข่ำวกำร
ฟื้นคืนชีพของพระเยซูจึงพำกันแยกตัวออกจำกศำสนำยิว โดยตั้งชื่อศำสนำใหม่ว่ำ ศำสนำคริสต์ โดย
นักบวชเซนต์ปอล เป็นผู้ตั้งขึ้น (ธรรมกำย. 2550 : 319 )
ในสมัยที่พระเยซูยังมีชีวิตอยู่ ศำสนำคริสต์เจริญเติบโตแพร่หลำยไปได้น้อยมำก เพรำะมีผู้
คอยขัดขวำงทำลำยล้ำง พระเยซูเองก็มีเวลำเป็นศำสดำเพียง 3 ปีเท่ำนั้นก็สิ้นชีพ โดยกำรถูกตรึงไม้
กำงเขน ศำสนำคริสต์เจริญเติบโตหลังจำกพระเยซูสิ้นชีพแล้ว โดยกำรเผยแผ่ ศำสนำอย่ำงจริงจังของ
เหล่ ำพระสำวกและผู้ นั บ ถื อ ศำสนำคริ ส ต์ มี ค วำมเจริญ แพร่ห ลำยมำกที่ สุ ด ในสมั ย ของพระเจ้ ำ
คอนสแตนตินที่ทรงเลื่อมใสและอุปถัมภ์ค้ำชู ศำสนำคริสต์ทุกอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรก่อ สร้ำงศำสน
สถำน กำรออกกฎหมำยมิลำนในปี ค.ศ.313 ให้ส ำนักวำติกัน เป็นรัฐอิสระปกครองตนเอง ไม่ต้อง
ขึ้นกับกำรปกครองของฝ่ำยอำณำจักร ฝ่ำยอำณำจักรจะเข้ำไปแทรกแซงกิจกำรในศำสนจักรไม่ได้ ให้
สันตะปำปำมีอำนำจเท่ำรำชำ มีอำนำจปกครองศำสนจักรทั้งปวง ทรงนำไม้กำงเขนมำเป็นสัญลักษณ์
ของศำสนำคริสต์และสิ่งที่ทำให้ศำสนำคริสต์ได้รับควำมนับถือมำกที่สุด คือ ในปี ค.ศ. 325 ทรงออก
กฎหมำย ให้ทุกคนนับถือศำสนำคริสต์เท่ำนั้น ที่เรียกว่ำ ศรัทธำทำงกำร ดังนั้น ตั้งแต่ ค.ศ. 325-1054
ศำสนำคริส ต์จึงได้เจริญ เติบ โตขนำนใหญ่ จำกศำสนำประจำชำติของประเทศอิตำลี กลำยมำเป็ น
ศำสนำประจ ำชำติ ข องทุ ก ประเทศในทวีป ยุ โรป และต่ อ มำได้ ข ยำยไปยั งประเทศต่ ำงๆ ในทวี ป
อเมริกำเหนือ อเมริกำใต้ และทวีปออสเตรเลียด้วย (ธรรมกำย. 2550 : 320-333)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาคริสต์
ศำสนำคริสต์เกิดในประเทศปำเลสไตน์ เมื่อประมำณ พ.ศ. 543 โดยคิดตำม ปีเกิดของพระ
เยซูผู้เป็นศำสดำ เป็นศำสนำที่วิวัฒนำกำรมำจำกศำสนำยิว เช่นเดียวกับศำสนำอิสลำม เพรำะทั้งสอง
ศำสนำต่ำงนั บ ถือพระเจ้ ำองค์เดียวคือ พระเยโฮวาห์ (Yehowah) และยอมรับนับถือคัมภีร์พันธ
สัญญำเดิม (Old testament) ของศำสนำยิว แม้พระเยซูเองก็ไม่เคยประกำศตั้งศำสนำคริสต์ กำรที่

-60-

ท่ำนเที่ยวสั่งสอนศำสนธรรมต่ำงๆ ก็เพื่อทำให้ศำสนำยิวมีควำมสมบูรณ์ ซึ่งมีประวัติและวิวัฒนำกำรที่
น่ำศึกษำ ดังนี้
1. ประวัติศาสนาคริสต์
ศำสดำของคริส ต์ศำสนำ ทรงมีน ำมว่ำ "เยซู" หรือ "จีซัส " ถือกำเนิดในหมู่ช น ชำติ
อิสรำเอล (ยิว) พระมำรดำชื่อ มำรีย์ และบิดำชื่อ โยเซฟ มีอำชีพเป็นช่ำงไม้ ตั้งถิ่นฐำนอยู่ ณ บ้ำนกำลิ
ลี (Callilee) เมืองนำซำเรธ (Nazareth) ข้อควำมในพระคัมภีร์ไบเบิลแสดงไว้ว่ำ พระนำงมำรีย์ ผู้เป็น
มำรดำของพระเยซูนั้นมีครรภ์ด้วยอำนำจของพระวิญญำณบริสุ ทธิ์ตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงำนกับโยเซฟ
กำรที่โยเซฟรับ นำงเป็นภรรยำเพรำะทูตสวรรค์กำเบรียลของพระเจ้ำมำปรำกฏแก่โยเซฟในควำมฝัน
โดยให้เขำ รับนำงมำรีย์เป็นภรรยำ เนื่องจำกผู้ที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนำงนั้นเป็นเพรำะอำนำจของ
พระวิญญำณบริสุทธิ์ นำงจะประสูติบุตรชำย แล้วให้ตั้งชื่อว่ำ เยซู
พระเยซู ประสูติเมื่อปีที่ 1 แห่งคริสตศักรำช (นับตั้งแต่พระเยซูประสูติ) ที่เมือง เบธเลเฮม
(Bethlehem) แขวงยูดำย กรุงเยรูซำเลม ชำวคริสต์ในยุคแรกเชื่อว่ำ พระเยซูเกิดที่ เบธเลเฮม สืบเชื้อ
สำยมำจำกกษัตริย์เดวิด (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชำวอิสรำเอล) เพื่อเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์เก่ำ ในเรื่อง
ของเมสิอำห์ (Messiah) แต่ผู้เขียนพระวรสำรทั้งหมดเห็นตรงกันว่ำ ครอบครัวของพระเยซูอำศัยอยู่ที่
นำซำเรธ (เสฐียร พันธรังษี. 2542 : 328)
พระเยซู ท รงสนใจในกำรศึ ก ษำศำสนำเป็ น อย่ ำ งยิ่ ง โดยเฉพำะพระคั ม ภี ร์ เก่ ำ (Old
Testament) จนมีควำมรู้แตกฉำนในพระคัมภีร์ พระเยซูได้ไปฝำกตัวเป็นศิษย์ของยอห์น (John the
Baptist) และได้รับศีลจุ่มโดยวิธีลงไปอำบน้ำในเเม่น้ำจอร์แดนซึ่งพิธีล้ำงบำป (Baptism) นี้เป็นกำร
แสดงถึงกำรที่พระเจ้ำทรงให้ อภัยคนบำป โดยกำรใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์ (เสฐียร พันธรังษี. 2542 :
344)
ในกำรเผยแผ่ศำสนำของพระเยซูคริสต์ นอกจำกพระองค์จะสอนธรรมง่ำยๆ แต่ลึกซึ้งและ
กินใจแล้ ว พระองค์มีคุณลักษณะพิเศษ คือ มี ควำมสำมำรถในกำรรักษำโรค พระเยซู จะรักษำโรค
ควบคู่ไปกับกำรสอนธรรมทุกครั้ง จึงปรำกฏว่ำกำรเผยแผ่ธรรมของพระเยซูได้ผลเร็ว พระองค์ออก
เดินทำงท่องเที่ยวประกำศพระธรรมคำสอนบริเวณชำยฝั่งแม่น้ำจอร์แดน ผู้ที่ศรัทธำเลื่อมใสในคำสอน
ของพระองค์ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนยำกจน เช่น ชำวประมง ช่ำงไม้ เป็นต้น ซึ่งอำศัยอยู่ในชนบทที่
ทุรกัน ดำร เพรำะพระองค์ไม่สำมำรถจะเข้ำไปเผยแผ่ในเมืองใหญ่ได้ พระองค์ไม่พยำยำมประกำศ
ธรรมอันลึกซึ้ง แต่พยำยำมให้คนทั่วไปเข้ำใจคำสอน ซึ่งเป็นคำสอนที่ฟังแล้วเข้ำใจง่ำยๆ คำสอนของ
พระองค์ บ ำงครั้ งก็ ขั ด แย้ ง กั บ ควำมเชื่ อ เก่ ำ จึ งท ำให้ พ ระองค์ มี ทั้ งคนรั ก เลื่ อ มใสและมี ศั ต รู ม ำก
เช่นเดียวกัน
ศัตรูก็คือพวกศำสนำยิวหรือยูดำห์ ซึ่งเห็ นว่ำคำสอนของ พระองค์ผิดแผกแตกต่ ำงจำก
หลักคำสอนของโมเสส ทั้งๆ ที่พระเยซูรับรองว่ำไม่มีเจตนำจะลบล้ำงทำลำยบัญญัติหรือคำสอนของ
ศำสนำยิวเดิม แต่จริงๆ แล้ วคำสอนของพระเยซูก็ขัดแย้ง กับหลักคำสอนของโมเสสหลำยข้อ เช่น
โมเสสสอนให้สำมีภรรยำหย่ำขำดจำกกันได้ แต่พระเยซูไม่สอนให้มีกำรหย่ำขำดจำกควำมเป็นสำมี
ภรรยำกัน โดยพระเยซูให้เหตุผลว่ำ เมื่อพระเจ้ำสร้ำงอำดัมกับอีวำให้เป็นเพื่อนชีวิตอยู่ด้วยกันได้ ไม่ได้
ทรงอนุญำตว่ำจะให้เลิกใช้ชีวิตร่วมกันได้ เมื่อใดพระเจ้ำสร้ำงอีวำโดยดึงเอำซี่โครงซี่หนึ่งของอำดัมมำ
สร้ำง จึงถือว่ำสำมีภรรยำเป็นคนคนเดียวกันจะแยกกันไม่ได้ เป็นต้น
วิชำวิถีแห่งชีวิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
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สำวกสำคัญในกำรประกำศศำสนำของพระเยซูนั้น มีพระสำวกที่เป็นกำลังสำคัญ 12 คน
(หลวงวิจิตรวำทกำร. 2546 : 122) คือ
1.1 ซีมอน หรือเปโตร
1.2 อันเดรอำ หรืออังดรูว์ เป็นน้องชำยของเปโตร
1.3 ยำโคโบ
1.4 โยฮัน น้องชำยยำโคโบ
1.5 ฟิลิปส์
1.6 บำร์โธโลมำย
1.7 โธมัส
1.8 มัทธำย
1.9 ยำโคโบ บุตรของอำละฟำย
1.10 เลบบำยส์ หรือ ธำดำย
1.11 ซีมอน ชำวคำนำอัน
1.12 ยูดำห์ อิสกำริโอด
ในบรรดำสำวกทั้งหมดนี้ โยฮันกับมัทธำย เป็นบุคคลที่มีควำมสำคัญในกำรเขียนคัมภีร์ไบ
เบิล (คัมภีร์ใหม่) และเขียนประวัติต่ำงๆ ของพระเยซู ส่วนสำวกคนสุดท้ำยที่ชื่อ ว่ำ ยูดำห์ อิสกำริโอด
นั้น เป็น ผู้ทรยศต่อพระเยซู โดยกำรรับสินบนและเป็นผู้ชี้องค์พระเยซูให้ ทหำรชำวโรมันจับ แต่ใน
ท้ำยที่สุดแล้วยูดำห์ อิสกำริโอด อดสูต่อพฤติ กรรมอันเลวร้ำยของตัวเอง จึงแขวนคอตำย พระเยซูถูก
ตรึงบนไม้กำงเขนในเวลำเที่ยงและสิ้นพระชนม์ในเวลำบ่ ำยวันนั้นที่ภูเขำเหนือเมืองเยรูซำเลม คำ
วิงวอนสุดท้ำยที่พระเยซูตรัสต่อพระเจ้ำซึ่งพระเยซูเรียกว่ำ พระบิดำเสมอนั้น มีว่ำ "ขอพระบิดำได้
โปรดประทำนอภัยให้แก่คนที่ทำร้ำยครั้งนี้ เพระเขำไม่รู้ ว่ำเขำทำอะไรลงไป" พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่ำ
หลังจำกพระเยซูได้สิ้นพระชนม์แล้ว 3 วัน พระองค์ ได้ทรงกลับคืนชีพและเสด็จสู่สวรรค์ (หลวงวิจิตร
วำทกำร. 2546 : 135)

ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนาคริสต์
ศำสนำคริสต์เป็นศำสนำประเอกเทวนิยม นับถือพระเจ้ำองค์เดียว คือพระยะโฮวำห์ ศำสนำ
คริส ต์มี จ ำนวนผู้ นั บ ถือทั่ ว โลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในทวีป ยุโ รปและอเมริกำ ได้เข้ำมำเผยแพร่ใน
ประเทศไทย ตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชแห่งกรุงศรีอยุธยำ ปัจจุบันมีศำสนิกชนใน
ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 3 จำกพระพุทธศำสนิกชนและอิสลำมิกชนตำมลำดับ
“...พระเจ้ำได้ตรัสให้เกิดมีควำมสว่ำง...เป็นวันและคืน ...เป็นวันที่1 ...ให้มีอำกำศ..ผืนน้ำ
และแผ่นฟ้ำ...เป็นวันที่2...ให้มีแผ่นดิน และพืชพรรณ...เป็นวันที่ 3 ...ให้มีดวงอำทิตย์ ดวง
จันทร์และดำวทั้งหลำย..เป็นวันที่ 4...ให้มีสัตว์ทั้งหลำย ทั้งบนฟ้ำ ในน้ำและบนบก... เป็น
วันที่ 5 ….ให้เรำสร้ำงมนุษย์ตำมแบบฉำยำของเรำ...เป็นวันที่ 6...” (เยเนซิส 1:1)
ในหลักคำสอนของศำสนำคริสต์ได้กล่ำวถึงธรรมชำติของมนุษย์ว่ำ ถ้ำพระเจ้ำทรงติดต่อ
กับมนุษย์ได้ มนุษย์ย่อมสำมำรถติดต่อกับพระเจ้ำได้เช่นเดียวกัน กำรติดต่อนี้เป็นกำรติดต่อระหว่ำงผู้
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ที่ถูกสร้ำงกับพระผู้สร้ำง มนุ ษย์เป็นผู้ถูกสร้ำงพิเศษเหนือสิ่งอื่นใดทั้ งสิ้น และกำรที่มนุษย์สำมำรถ
ติดต่อกับพระเจ้ำได้นั้น ถือว่ำเป็นกำรพัฒ นำกำรสูงสุดของมนุษย์ ศำสนำคริสต์ ถือว่ำสรรพสิ่งเป็น
ผลงำนสร้ำงสรรค์ของพระเจ้ำ มนุษย์เป็น ประติมำกรรมชั้นเอกที่พระเจ้ำทรงประทำนบนโลก มนุษย์
คนแรกคืออำดัม (Adam) เป็นบรรพบุรุษคนแรกที่ได้ถูกสร้ำงขึ้น ดังข้อควำมในพระคริสตธรรมคัมภีร์
ว่ำ
“พระเจ้ำตรัสว่ำ ให้เรำสร้ำงมนุษย์ตำมฉำยำตำมอย่ำงของเรำให้ครอบครองฝูงปลำใน
ทะเล ฝูงนกในอำกำศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่ำงๆ ที่เลื้อยคลำนบน
แผ่นดินทั้งสิ้น พระเจ้ำจึงทรงสร้ำงมนุษย์ขึ้นตำมพระฉำยำของพระเจ้ำนั้น พระองค์ทรงสร้ำง
มนุษย์ขึ้น และได้ทรงให้เป็นชำยและหญิง” (ปฐม.1:26-27)
พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ
“...แต่ชำยนั้นยังหำมีคู่เคียงเป็นผู้ช่วยเหมำะกับตนไม่ แล้วพระยะโฮวำห์จึงทรงบันดำล
ให้ ช ำยนั้ น หลั บ สนิ ท ...เมื่อหลั บ สนิ ท อยู่นั้ นพระองค์ท รงชักกระดูกซี่โครงอัน หนึ่งของเขำ
ออกมำ...ได้สร้ำงให้เป็นหญิง แล้วประทำนให้ชำยนั้น ชำยนั้นจึงว่ำ “นี่เป็นกระดูกแท้และเนื้อ
แท้ของเรำ จะต้องเรียกว่ำหญิง เพรำะหญิงนี้ออกมำจำกชำย...และทั้งสองจะเป็นเนื้อหนังอัน
เดียวกัน...”(เยเนซิส 2:18-25)
เมื่อคนเป็ นประติมำกรรมของพระเจ้ำแล้วคุ ณลักษณะของมนุษย์จึงอยู่ภำยใต้ลักษณะ
อย่ ำงนี้ คือ คนเป็ น ศูน ย์ ก ลำงของสรรพสิ่ งคนเป็น สิ่ งสู งศั กดิ์ ที่สุ ด คนเป็ น ฉำยำของพระเจ้ำ (The
Image of God) ชีวิตของมนุษย์เป็นสิ่งที่พระเจ้ำสร้ำงสรรค์ขึ้นมำจำกภำพเงำของพระองค์ แรกเริ่ม
เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีบำป พระเจ้ำให้อำศัยอยู่ในสวนเอเดน (Eden) ในสวรรค์ แต่เนื่องจำกมนุษย์คู่แรก
นั้นได้ฝืนพระบัญชำของพระเจ้ำพำกันบริโภคผลไม้จำกต้นไม้ควำมรู้ดีรู้ชั่ว (แอปเปิล) ด้วยผลแห่งบำป
นั้นมนุษย์ได้เกิดมลทินเป็นผู้มีบำปเรียกว่ำ บำปกำเนิด (Original Sin) พระเจ้ำจึงให้มนุษย์มำอำศัยอยู่
ในโลกกับพวกสัตว์อื่น
มนุ ษ ย์ ทุ ก คนที่ เกิ ดมำถือ ว่ำ เป็ น บุ ต รหลำนของอำดั ม กับ อี ฟ จึงเป็ น ผู้ มี บ ำปติด ตั ว มำ
เช่นเดียวกัน พระเจ้ำทรงมีเมตตำ สงสำรมนุษย์ จึงส่งพระบุตรคือพระเยซู ในฐำนะพระบุตรลงมำเกิด
ในโลกมนุษย์เป็นผู้ประกำศข่ำวสำส์นของพระเจ้ำ เพื่อให้มนุษย์กลับใจ มนุษย์ผู้ กลับใจจะได้กลับไป
เกิดและมีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระเจ้ำในสวรรค์ ชีวิตในทัศนะของศำสนำคริสต์ถือว่ำ เป็นไปตำมที่พระ
เจ้ำกำหนดลิขิตให้เป็นไปในกระบวนกำรของพระเจ้ำทั้งหมดตั้งแต่เกิด ดำเนินชีวิต ตำย และชีวิต
หลังควำมตำย

หลักธรรมในการดาเนินชีวิตตามหลักศาสนาคริสต์
หลักคำสอนของศำสนำคริสต์เป็นคำสอนที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระเจ้ำกับ มนุษย์และ
จริยธรรมทำงสังคม โดยมีหลักคำสอนสำคัญ ดังต่อไปนี้
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1. หลักตรีเอกานุภาพ
คำว่ำ "ตรีเอกำนุภ ำพ" ได้แก่ ควำมเชื่อว่ำพระเจ้ำทรงมี 3 ภำค ในองค์เดียวกัน ได้แก่
พระบิ ด ำ (The Father) พระบุ ต ร (The Son) และพระจิ ต หรือ พระวิญ ญำณบริสุ ท ธิ์ (The Holy
Spirit) โดยมีควำมหมำย ดังต่อไปนี้
1.1 พระบิดำ หมำยถึง พระเจ้ำผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ ทรงสร้ำงโลกมนุษย์ และสรรพสิ่ง ทรง
รักมนุษย์มำกกว่ำสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เปรียบเหมือนบิดำที่มีควำมรักในบุตร
1.2 พระบุตร หมำยถึง พระเยซูคริสต์ซึ่งมีฐำนะเป็นพระบุตรของ พระเจ้ำ ผู้เสด็จลงมำ
เกิดในโลกเพื่อไถ่บำปแก่มนุษย์ผู้หลงผิดให้กลับคืนไปหำพระเจ้ำ ทรงมีธรรมชำติแท้จริงเป็นพระเจ้ำ
แต่เมื่อทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ก็ทรงทนทุกข์ทรมำนเช่นมนุษย์ทั้งหลำย ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กำงเขน
เพือ่ ไถ่บำปแก่มนุษย์และทรงฟื้นขึ้นจำกควำมตำย เช่นเดียวกับพระเจ้ำผู้ทรงอยู่เหนือควำมตำย
1.3 พระจิตหรือพระวิญญำณบริสุทธิ์ หมำยถึง พลังอำนำจของ พระเจ้ำ เป็นพลังแห่ ง
ควำมรักที่เชื่อมระหว่ำงพระบิดำกับพระบุตรเข้ำด้วยกันและเป็นพลัง อำนำจของพระเจ้ำที่ทรงแสดง
ต่อมนุษย์เพื่อดลใจให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติตำมแนวทำงของ พระเจ้ำ พระคริสต์ธรรมใหม่ได้กล่ำวถึง
พระวิญญำณบริสุทธิ์อยู่หลำยตอน เช่น ตอนที่ทูตสวรรค์ได้แจ้งให้มำรีย์ทรำบว่ำ นำงจะตั้งครรภ์ด้วย
อำนำจของพระเจ้ำ เป็นต้น หลังจำกที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้ ว พระ
วิญญำณบริสุทธิ์ยังคงมีบทบำทอยู่ใน โลกนี้เพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์และนำทำงมนุษย์ให้ประจักษ์ใน
อำนำจของพระเจ้ำ (เสรี พงศ์พิศ. 2529 : 247-248)
2. หลักความรัก
หลั กควำมรั กเป็ น หลั กคำสอนทำงจริยธรรมที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ของศำสนำคริส ต์ หมำยถึ ง
ควำมเป็ น มิตรและควำมปรำรถนำให้ ผู้อื่นมีควำมสุข พระคริสต์ธรรมเก่ำและพระคริส ต์ธรรมใหม่
กล่ำวถึงควำมรัก 2 ประเภท ได้แก่ ควำมรักระหว่ำงมนุษย์กับพระเจ้ำและควำมรักระหว่ำงมนุษย์กับ
มนุษย์ ในพระคริสต์ธรรมเก่ำ ควำมรักเป็นเรื่อ งของควำมผูกพันระหว่ำงพระเจ้ำกับ ชนชำติอิสรำเอล
โดยที่พระเจ้ำทรงเป็นผู้ให้ควำมรักแก่ชนชำติอิสรำเอลก่อน จำกนั้น ชำวอิสรำเอลจึงสนองตอบควำม
รักของพระเจ้ำโดยกำรศรัทธำต่อพระเจ้ำและปฏิบัติตำม แนวทำงที่พระเจ้ำทรงวำงไว้
ส่ ว นในพระคริ ส ต์ ธ รรมใหม่ ค ำสอนเรื่ อ งหลั ก ควำมรั ก นั้ น ก ำหนดให้ พ ระเยซู เป็ น
สัญลักษณ์ของควำมรักสูงสุดที่พระเจ้ำทรงมี ต่อมนุษย์ ซึ่งเรำจะเห็นได้จำกกำรที่พระเยซูทรงยอม
สิ้นพระชนม์บนไม้กำงเขนเพื่อให้ผู้มีศรัทธำในพระองค์จ ะได้พ้นจำกควำมผิดบำป โดยพระเยซู ทรง
สอนให้มนุษย์เผื่อแผ่ควำมรักไปรอบด้ำน ไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง หลักคำสอนสำคัญนี้มีอยู่ในบทเทศนำ
บนภูเขำแสดงถึงควำมรักระหว่ ำงมนุษย์กับมนุษย์ซึ่งแสดงออกได้โดยควำมเมตตำ กรุณำและควำม
เสียสละ ส่วนควำมรักที่มนุษย์มีต่อพระเจ้ำแสดงออกโดยควำมศรัทธำที่มีต่อ พระเจ้ำ เช่น ศรัทธำว่ำ
พระเจ้ำคือพระเยโฮวำห์เป็นพระเจ้ำสูงสุดเพียงองค์เดียว ศรัทธำว่ำ พระเจ้ำทรงรักมนุษย์อย่ำงเท่ำ
เทียมกัน ศรัทธำว่ำพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้ำ ศรัทธำว่ำ พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และ
ศรัทธำในอำณำจักรของพระเจ้ำที่กำลังจะมำถึง (ภัทรพร สิริกำญจน. 2546 : 70-71) ดังนั้นควำมรัก
ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้ำ สำมำรถแสดงออกด้วยควำมศรัทธำ 5 ประกำร คือ
2.1 ศรัทธำว่ำพระเจ้ำคือพระเยโฮวำห์เป็นพระเจ้ำสูงสุดเพียงองค์เดียว
2.2 ศรัทธำว่ำพระเจ้ำทรงรักมนุษย์อย่ำงเท่ำเทียมกัน
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2.3 ศรัทธำว่ำพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้ำ
2.4 ศรัทธำว่ำพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
2.5 ศรัทธำในแผ่นดินสวรรค์หรืออำณำจักรของพระเจ้ำที่กำลังจะมำถึง
หลั ก ควำมรั ก และหลั ก อำณำจั ก รของพระเจ้ ำมี ค วำมสั ม พั น ธ์กั น กล่ ำวคื อ มนุ ษ ย์ จ ะ
สำมำรถเข้ำถึงอำณำจักรของพระเจ้ำได้ก็โดยอำศัยควำมรักเป็นคุณธรรมนำทำง และอำณำจักรของ
พระเจ้ำก็เป็นอำณำจักรที่บริบูรณ์ด้วยรัก
3. ศีล 7 ประการ
แนวทำงในกำรดำเนินชีวิตตำมหลักศำสนำกิจ ในศำสนำคริสต์ที่ศำสนิกชนจะต้องทำกัน
เรียกว่ำศีล เป็นข้อปฏิบัติ ถือเป็นหน้ำที่ของศำสนิกชนคือ กิจที่จะต้องทำในศำสนำ มี 7 อย่ำง คือ
3.1 ศีลล้ำงบำป (Baptism) เป็นพิธีที่เกิดจำกจำกคติที่ว่ำ ทุกคนมีบำปติดตัวมำแต่กำเนิด
ตั้งแต่สมัยอำดัมกับเอวำได้ละเมิดพระบัญชำพระจ้ำที่ทรงห้ำมมิให้กินผลไม้ในสวยเอเดน ดังนั้น ผู้ที่จะ
เข้ำมำนับถือศำสนำคริสต์จำต้องทำพิธีล้ำงบำป นิกำยโปรเตสแตนท์ เรียกศีลล้ำงบำปว่ำ บัพติสม
หรือศีลจุ่ม ควำมหมำยของบำป (Sin) ตำมทัศนะของศำสนำคริสต์ถือว่ำ เมื่อไม่ทำตำมหรือละเมิด
บัญญัติของพระเจ้ำ เป็นขบถต่อพระเจ้ำทำให้ควำมสัมพันธ์ที่มี ระหว่ำมนุษย์กับพระเจ้ำต้องขำดสะบั้น
ลง กำรกระทำผิดทุกอย่ำงเป็นบำป ไม่ว่ำจะตั้งใจหรือไม่ ถือว่ำเป็นกำรกระทำผิดอย่ำงร้ำยแรง หรือ
หลงกระทำผิดด้วยควำมสะเพร่ำ ควำมเกียจคร้ำน ควำมหลงลืม ในลักษณะของบำป เป็นกำรกำระ
ทำผิดต่อพระเจ้ำ เป็นกำรล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้ ำเพรำะพระบัญญัตินั้นหมำยถึงน้ำพระ
ฤทัยหรือพระประสงค์ของพระเจ้ำผู้บริสุทธิ์ ผู้อยู่เหนือสิ่งสำรพัดเป็นมำตรฐำนที่สูงสุดและสมบูรณ์ดี
เลิศ
3.2 ศีลกำลัง (Confirmation) เป็นพิธีรับพระจิตให้มำอยู่ในตน พิธีนี้จะทำกับเด็กโตซึ่ง
รู้สึกรับผิดชอบแล้ว โดยปกติพระระดับบิชอพ (Bishop) เท่ำนั้นที่จะทำพิธีนี้ได้ โดยวำงมือทั้ง 2 มือลง
บนศีรษะเด็ก แล้วเจิมน้ำมันที่หน้ำผำกเป็นรูปกำงเขน เพื่อเป็นเครื่องหมำยว่ำ พระจิตของพระเจ้ำ
ได้มำสถิตอยู่ในตนแล้ว
3.3 ศีลมหำสนิท (Communion) หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ มิสชำ เป็นพิธีที่แสดงให้เห็น
ว่ำผู้รับศีลข้อนี้แล้วได้อยู่แนบสนิทกับพระเยซู กล่ำวคือ ชำวคริสต์จะพำกันไปโบสถ์ทุกวันอำทิตย์ และ
เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้ว บำทหลวงผู้ประกอบจะแจกขนมปังและเหล้ำองุ่นให้ทุกคน ได้รับขนมปังแทน
เนื้อพระเยซู และเหล้ำองุ่นแทนเลือดพระเยซู
3.4 ศีลล้ำงบำป หรืออภัยบำป (Confession) เป็นพิธีที่ชำวคริสต์สำนึกว่ำตนได้ทำบำปลง
ไปจะต้องไปหำบำทหลวง เพื่อสำรภำพถึงกำรทำควำมผิดนั้น และขออภัยโทษจำกพระเจ้ำ บำทหลวง
ในฐำนะผู้แทนพระเจ้ำจะเป็นผู้ยกบำปนั้นให้
3.4.1 ควำมสำนึกผิด เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสุด หำกไม่มีกำรกลับใจ ส่วนอื่นก็ไม่มี
ควำมหมำย เพรำะกำรสำนึกบำปนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ขำดควำมสัมพันธ์กับพระเจ้ำและเพื่อนมนุษย์ และ
เขำปรำรถนำจะคืนดีกับพระเจ้ำและเพื่อนมนุษย์
3.4.2 กำรสำรภำพบำป คือ กำรสำรภำพผิดกับนักบวช หรือบำทหลวงซึ่งเป็น
ตัวแทนของพระเจ้ำเป็นกำรแสดงออกถึงกำรกลับใจของตนเองพร้อมที่จะได้รับกำรอภัย
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3.4.3 กำรอภั ย บำป นั ก บวชเป็ น แทนพระเจ้ ำ ได้ รั บ สิ ท ธิให้ ผู ก พั น หรื อ แก้ ไข
บำทหลวงจะยกบำปให้ด้วยกำรสวดบทภำวนำว่ำ พระเจ้ำเป็นบิดำผู้ทรงเมตตำ ได้ทรงทำให้โลกคืนดี
กับพระองค์ อำศัยกำรสิ้นพระชนม์ อำศัยกำรค้นชีพของพระบุตรและทรงส่งพระจิตมำเพื่ออภัยบำป
มนุษย์ ขอพระองค์ทรงประทำนเมตตำและสันติสุข แต่ท่ำนอำศัยศำสนกิจบริกำรของ ศำสนจักร
ข้ำพเจ้ำจึงอภัยบำปทั้งสิ้นของท่ำน เดชะพระนำมพระบิดำ พระบุตรและพระจิต
3.4.4 กำรใช้โทษบำป กำรไปสำรภำพบำปต่อบำทหลวงและบำทหลวงได้ยกโทษ
บำปให้ยังเพียงพอ ผู้กระทำบำปยังต้องชดเชย สิ่งที่ได้กระทำควำมเสียหำยให้กับผู้อื่นให้ดีเช่น เดิน
ตำมที่บำทหลวงจะพิจำรณำกำหนดให้โทษบำป
3.5 ศีลสมรส (Matrimony) เป็นพิธีที่บำทหลวงเป็นผู้ประกอบ โดยให้คู่บ่ำวสำวประกำศ
ให้คำมั่นออกมำว่ำจะเป็นสำมีภรรยำกันไปไม่หย่ำร้ำงตลอดชีวิต จะนับถือพระเจ้ำชั่วชีวิต แม้มีบุตร
ธิดำที่จะเกิดตำมมำก็จะให้เขำนับถือพระเจ้ำตลอดไป
3.6 ศีลบวช (Ordination) พิธีนี้จะทำให้เฉพำะผู้เลื่อมใสมั่นคงและพร้อมทีจะรับใช้พระ
ศำสนำเท่ำนั้น ผู้ที่รับศีลนี้แล้วก็จะเป็นบำทหลวง
3.7 ศีลเจิมครั้งสุดท้ำย (Holy Unction หรือ Extreme Unction) พิธีนี้จะทำให้เฉพำะ
คนป่วยหนักใกล้มรณะ โดยบำทหลวงจะเจิมน้ำมันที่ตัวคนป่วย เพื่อชำระบำปที่อยู่ให้หมดไป จะได้ไม่
มีปีศำจมำรบกวนในกำรเดินทำงไปสู่โลกวิญญำณ (เสรี พงศ์พิศ. 2529 : 227-298)
ศีลทั้ง 7 นี้ ถือปฏิบัติกันทั้งนิกำยโรมันคำทอลิก และนิกำยออร์ทอดอกซ์ ส่ วนนิกำย
โปรเตสแตนท์นับถือเฉพำะศีลล้ำงบำป และศีลมหำสนิทเท่ำนั้น นิกำยออร์ธอดอกซ์ ถึงแม้จะถือศีล 7
อย่ำงเหมือนกับนิกำยโรมันคำทอลิก แต่ก็มีควำมเชื่อในเรื่องอื่นๆ แตกต่ำงกัน (ภัทรพร สิริกำญจน.
2546:78)
4. บัญญัติ 10 ประการ
บั ญ ญั ติ 10 ประกำร เป็น พื้น ฐำนในกำรด ำเนิน ชีวิตตำมคำสอนขององค์ ศำสดำมีดังนี้
(กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม. 2554 : 178-179) คือ
4.1 อย่ำมีพระเจ้ำอื่นใดนอกจำกเรำ
4.2 อย่ำเอยนำมพระเจ้ำโดยไม่เคำรพ
4.3 อย่ำทำรูปเคำรพใดซึ่งเลียนแบบพระเจ้ำ
4.4 ระลึกถึงวันสปำโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ เป็นวันของพระเจ้ำ ทรงพักเหนื่อย
4.5 เคำรพบิดำมำรดำของเจ้ำ
4.6 อย่ำฆ่ำมนุษย์
4.7 อย่ำร่วมประเวณีสำมีภรรยำผู้อื่น
4.8 อย่ำลักทรัพย์
4.9 อย่ำเป็นพยำนเท็จ
4.10 อย่ำโลภสมบัติของเพื่อนบ้ำน
5. เทศนาบนภูเขา
นอกจำกนั้นชำวคริสต์ยังต้องปฏิบัติตำมคริสตธรรมที่บัน ทึกจำกกำรเทศนำครั้งสำคัญของ
พระเยซู เรียกว่ำ เทศนำบนภูเขำ คำสอนของพระเยซูที่เทศนำบนภูเขำ (Sermon on the Mount)
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นั้น เป็ น คำสอนที่ มีระบบมำกที่สุด เป็นหลักจริยธรรมที่พระเยซูทรงวำงไว้แก่มนุ ษย์ได้ปฏิบัติเพื่อ
ควำมสุข เป็นหลักคำสอนที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทำงในกำรดำเนินชีวิตของชำวคริสต์ มีรำยละเอียด
โดยย่อ ดังต่อไปนี้
5.1 กำรเป็นผู้มีสุข
คำสอนในตอนนี้ (มัทธิวบทที่ 4 ข้อ 3-12) กล่ำวถึงลักษณะของบุคคลผู้จะมี ควำมสุข
8 ประกำร โดยแสดงไว้ว่ำ บุคคลใดก็ตำมมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ บุคคลที่รู้สึกว่ำ ตนเองยังมีควำม
บกพร่องและยังไม่ดีพอ เป็นคนมีควำมโศกเศร้ำ เป็นคนจิตอ่อนโยน เป็นคน รักควำมชอบธรรม เป็น
คนจิตใจกรุณำ เป็นคนจิตใจบริสุทธิ์ เป็นคนสร้ำงสันติภำพ และเป็นคน ที่ถูกกลั่นแกล้งข่มเหงเพรำะ
เหตุแห่งควำมชอบธรรม บุคคลเหล่ำนี้เรียกได้ว่ำ ผู้เป็นสุข เนื่องจำกได้ยึดพระคริสตธรรมเป็น หลักใน
กำรดำเนินชีวิต
5.2 กำรเป็นเกลือของโลก
คำสอนนี้มุ่งให้มนุษย์ดำรงรักษำควำมดีงำมเหมือนเกลือรักษำควำมเค็ม เพรำะถ้ำ
มนุ ษย์ ทิ้งควำมดีงำมไปแล้ว ก็ไม่ต่ำงไปจำกเกลื อที่ห มดรสเค็ม ไม่มีป ระโยชน์และไม่มี คุณ ค่ำใดๆ
(มัทธิวบทที่ 5 ข้อ 13)
5.3 บุคคลผู้เป็นควำมสว่ำงของโลก
คำสอนนี้เป็นกำรให้กำลังใจแก่ผู้ทำควำมดี และปฏิบัติตำมธรรมบัญญัติ อย่ำงมั่นคง
ควำมดีที่ทำไว้นั้นจะมีผลต่อโลกและผู้อื่น ทำให้ผู้ที่เห็นควำมดี นั้นสรรเสริญพระเจ้ำ ผู้เป็นบิดำเปรียบ
เหมือนกับเมื่อลูกดี บิดำย่อมได้รับกำรยกย่องเพรำะควำมดีของลูกนั้น (มัทธิวตอนที่ 5 ข้อ 14-16)
5.4 กำรไม่ได้บัญญัติพระธรรมบัญญัติใหม่
คำสอนตอนนี้ พระเยซูต้องกำรชี้แจงให้บุคคลทั้งหลำย (ชำวยิว) ในขณะนั้น เข้ำใจ
ว่ำ กำรเผยแพร่ศำสนำของพระองค์ไม่ได้เป็นไปเพื่อกำรล้มล้ำงหรือยกเลิกพระบัญญัติ เดิมที่ชำวยิวได้
นับถือสืบกันมำ แต่เป็นกำรปฏิรูปคำสอนเดิมให้มีควำมเข้มข้นและสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น (มัทธิวบทที่ 5 ข้อ
17)
5.5 กำรห้ำมไม่ให้มีควำมโกรธ
คำสอนตอนนี้ พระเยซูได้อธิบำยข้อห้ำมในพระบัญญัติเดิมที่ว่ำ อย่ำฆ่ำคนให้ ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น โดยสอนให้ระวังอำรมณ์โกรธที่จะเกิดขึ้นในจิตใจ กำรฆ่ำคนอื่นจะไม่เกิดขึ้น ถ้ำไม่มีควำมโกรธ
มำกระตุ้ น บุ ค คลจึ งต้ องระวังไม่ให้ เกิด ควำมโกรธขึ้ น เพรำะเมื่อ บุ คคลมี ควำมโกรธเกิด ขึ้น ย่อ ม
สำมำรถจะทำร้ำยหรือฆ่ำผู้อื่นได้ (มัทธิวบทที่ 5 ข้อ 21-26)
5.6 กำรห้ำมล่วงประเวณี
คำสอนตอนนี้ สอนให้ งดเว้นแม้กระทั่งกำรล่ ว งประเวณี ด้วยใจ (กำรคิดที่จะล่ ว ง
ประเวณี ) ไม่ใช่งดเว้น เพีย งกำรล่ว งประเวณี ท ำงกำยและทำงวำจำเท่ำนั้น กำรสู ญ เสี ยทำง กำยที่
เกิดขึ้นก็ไม่รุนแรงเท่ำกับกำรสูญเสียทำงจิตวิญญำณ ดังนั้น ถ้ำร่ำงกำยของเรำส่วนใดส่วน หนึ่งทำผิด
ทำชั่ว เรำควรทำลำยร่ำงกำยส่วนนั้นทิ้งเสีย เพรำะถึงจะเสียอวั ยวะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ก็ดีกว่ำตัวเรำ
จะต้องลงนรก (มัทธิวบทที่ 5 ข้อ 27-30)
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5.7 กำรห้ำมหย่ำร้ำง
คำสอนตอนนี้ พระเยซูห้ำมไม่ให้คนที่แต่งงำนกันหย่ำร้ำงกัน เพรำะแต่เดิม นั้นมีกำร
อนุญำตให้บุคคลหย่ำร้ำงกันได้อย่ำงง่ำยดำย เพี ยงแค่ทำหนังสือหย่ำกันก็เป็นกำรเพียงพอแล้ว นั้น
เปรียบเหมือนกำรเปิดโอกำสให้คนไม่เกรงกลัวต่อบำป กำรแต่งงำนก็จะเกิดขึ้นเพรำะควำมพอใจ แต่
ขำดควำมรับผิดชอบและกำรหย่ำร้ำงก็จะมีมำกขึ้น (มัทธิวบทที่ 5 ข้อ 31-32)
5.8 กำรห้ำมสำบำน
คำสอนตอนนี้ พระเยซูห้ำมไม่ให้บุคคลทำกำรสำบำน เพรำะต้องกำรสอนให้ บุคคล
ยึดมั่นในสัจจะและควำมจริงใจอย่ำงมั่นคง โดยไม่จำเป็นต้อ งไปอ้ำงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อเป็น
หลักประกันคำพูดของตนเอง คนที่มีจิตใจมั่นคงในคำสอนของศำสนำย่อมไม่กล่ำวคำเท็จ และมีควำม
เชื่อมั่นในตนเองที่จะพูด คิด และกระทำทุกอย่ำงด้วยควำมซื่อสัตย์มั่นคง (มัทธิวบทที่ 5 ข้อ 33-37)
5.9 กำรไม่โต้ตอบผู้ประทุษร้ำย
คำสอนตอนนี้ พระเยซูไม่ต้องกำรให้เป็นคนมีจิตใจอำฆำตแค้น อย่ำต่อสู้คนชั่ว ถ้ำ
ผู้ใดตบแก้มขวำของเรำ ก็ให้หันแก้มซ้ำยให้เขำตบด้วย เพรำะหำกบุคคลยังมีควำม อำฆำตแค้นก็ไม่
สำมำรถรักผู้อื่นและทำดีต่อผู้อื่นได้ หรือแม้แต่ควำมศรัทธำที่มีต่อพระเจ้ำก็ ไม่บริสุทธิ์ เพรำะจิตใจยัง
อำฆำตแค้นอยู่ก็ไม่สำมำรถรักใครได้จริงๆ (มัทธิวบทที่ 5 ข้อ 38-39)
5.10 กำรรักศัตรู
คำสอนตอนนี้ พระเยซูเน้นให้บุคคลมีควำมรั กควำมเมตตำต่อผู้อื่น แม้ผู้นั้น จะเป็น
ศัตรูก็ตำม (มัทธิวบทที่ 5 ข้อ 43-44)
5.11 กำรทำควำมดี
คำสอนตอนนี้ พระเยซูต้องกำรให้บุคคลทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ให้ทำควำมดี
เพื่อหวังผลตอบแทน เพรำะไม่ใช่ควำมดีที่แท้จริง เน้นให้เป็นผู้ให้มำกกว่ำเป็นผู้รับ (มัทธิวบทที่ 6 ข้อ
1-4)
5.12 กำรสั่งสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์
คำสอนตอนนี้ สอนไม่ให้สั่งสมทรัพย์สมบัติภำยนอกกำย แต่ควำมสั่งสมควำมดี ซึ่ง
จะทำให้ได้ทรัพย์สมบัติในสวรรค์ (มัทธิวบทที่ 6 ข้อ 19-21)
5.13 กำรไม่กล่ำวโทษผู้อื่น
คำสอนตอนนี้ สอนไม่ให้กล่ำวโทษบุคคลอื่น เรำกล่ำวโทษผู้อื่นอย่ำงไร และเรำก็จะ
ถูกกล่ำวโทษเช่นนั้นบ้ำง คนส่วนมำกไม่ชอบมองดูควำมผิดของตนเอง มักจะมองว่ำเป็น ควำมผิดของ
บุคคลอื่น จึงมองไม่เห็นควำมผิดพลำดของตนเอง (มัทธิบทที่ 7 ข้อ 1-6)
5.14 อยำกได้ก็ต้องขอ อยำกพบก็ต้องหำ
ค ำสอนนี้ ส อนว่ำ พระเจ้ ำย่ อ มมี น้ ำพระทั ย เมตตำแก่ ผู้ ทุ ก ข์ ย ำกที่ ร้ อ งขอ ควำม
ช่วยเหลือ พระเจ้ำไม่ทอดทิ้งแต่จะประทำนสิ่งที่ดีให้แก่พวกเขำ พระองค์ดีต่อพวกเขำ อย่ำงไร พวก
เขำก็ควรที่จะดำเนินตำมรอยพระองค์ ด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ำงที่เขำปรำรถนำ จะให้ผู้อื่นปฏิบัติ
เช่นนั้นต่อพวกเขำ (มัทธิวบทที่ 7 ข้อ 7-12) เช่นคำกล่ำวในข้อที่ 8 ว่ำ "เพรำะว่ำทุกคนที่ขอก็ได้ ทุก
คนที่แสวงหำก็พบ ทุกคนที่เคำะก็จะเปิดให้เขำ" (ธรรมกำย. 2550 : 357-365)
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เป้าหมายชีวิตตามทัศนะศาสนาคริสต์
ในกำรศึกษำบทนี้เป็นกำรศึกษำเป้ำหมำยสูงสุดของศำสนำคริสต์ อันเกี่ยวข้องกับอำณำจักร
ของพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงเป็ นควำมจริงสูงสุด และหลักควำมจริง 4 ประกำร ศำสนำคริสต์ได้แบ่ง
เป้ ำหมำยมนุ ษย์ออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) อยู่เพื่อโลกนี้ คือ เป็นอยู่เพื่อให้ตนเอง ครอบครัว และ
สังคมมีควำมสุขและมีสันติภำพอันยั่งยืน ซึ่งได้แก่กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของมนุษย์ตำมหลักศำสนำ
(2) อยู่ เ พื่ อ โลกเบื้ อ งหน้ ำ คื อ เข้ ำ สู่ อ ำณ ำจั ก รพระเจ้ ำ (The Kingdom of God) ที่ ไ ม่ มี ก ำร
เปลี่ ย นแปลงใดๆ อี ก แล้ ว เป็ น ชี วิ ต ที่ ไม่ ต้ อ งตำย ไม่ ถู ก ลงโทษ เป็ น สั น ติ สุ ข อั น แท้ จ ริ ง ชี วิ ต ที่ มี
ควำมสัมพันธ์กับพระเจ้ำคือชีวิตที่พึงประสงค์ของผู้ศรัทธำในพระคริสต์ ซึ่งคัมภีร์สดุดีของชำวคริสต์
กล่ำวว่ำ “จงชื่นชมยินดีในพระยโฮวำห์ และพระองค์จะประทำนสิ่งที่ท่ำนปรำรถนำ” (สดุดี 37:4)
เป็นข้อควำมสำคัญที่ชำวคริสต์ต้องพิจำรณำให้ดีว่ำแล้วอะไรคือสิ่งที่พระองค์จะประทำนให้ตำมควำม
ปรำรถนำของมนุ ษย์ผู้ ศรัทธำในพระองค์ แน่นอนว่ำมันไม่ใช่ทรัพย์ส มบัติ ลำภยศ สรรเสริญแบบ
มนุษย์ในโลกนี้ต้องกำร แต่สิ่งที่มนุษย์ควรปรำรถนำคืออำณำจักรของพระองค์ คัมภีร์มัทธำยกล่ำวว่ำ
“แต่จงแสวงหำอำณำจักของพระเจ้ำและควำมชอบธรรมของพระองค์ก่อน และพระองค์จะประทำน
สิ่งทั้งปวงเหล่ำนี้ให้แก่ท่ำน” (เจมี่ บัคกิ้งแฮม. 2543) โดยจะได้ศึกษำตำมประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้
1. อาณาจักรของพระเจ้า
อำณำจักรของพระเจ้ำ หมำยถึง หลักกำรดำเนินชีวิตที่แทรกซึมเข้ำไปในจิตใจ และช่วย
ยกระดับจิตของผู้ที่ยอมรับคำสอนและปฏิบัติตำมให้ สูงขึ้น คำสอนของพระเยซูทรงเน้น ให้ มนุษย์
มุ่งหวังชีวิตที่ดีกว่ำ คือ ชีวิตในอำณำจักรของพระเจ้ำหรือแผ่นดินสวรรค์ โดยอำณำจักรของพระเจ้ำมี
ควำมหมำย 4 ประกำร (เสถียร พันธรังสี. 2542 : 398) คือ
1.1 อำณำจั กรของพระเจ้ำในโลกนี้ หมำยถึง อำณำจักรของพระเจ้ำที่มนุษย์สำมำรถ
เข้ำถึงได้ในชีวิตนี้ เป็นรำกฐำนสำหรับอำณำจักรของพระเจ้ำในโลกหน้ำซึ่ง เรียกว่ำ แผ่นดินสวรรค์
กำรที่มนุษย์จะเข้ำถึงอำณำจักรของพระเจ้ำในโลกนี้ได้นั้น จะต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมำะสมตำม
หลักคำสอนที่พระเยซูท รงแสดงไว้ โดยมีควำมรักในพระเจ้ำอย่ำงสุดจิตสุดใจ และรักเพื่อนมนุษย์
เหมือนรักตนเอง ต้องรู้จักสละทรัพย์สมบัติภำยนอกและมีควำมมำนะพำกเพียร เพรำะอำณำจักรแห่ง
พระเจ้ ำเป็ น สิ่ งที่ มี คุ ณ ค่ ำทำงวิญ ญำณ ผู้ ที่ ยั งไม่ ส ำมำรถสละสมบั ติ ท ำงโลกได้ ย่ อ มไม่ อ ำจเข้ ำถึ ง
อำณำจักรของพระเจ้ำได้
1.2 อำณำจักรของพระเจ้ำในโลกหน้ำ หมำยถึง กำรเข้ำถึงชีวิตนิรันดร์ หลังจำกตำยแล้ว
โดยพระเจ้ำจะเป็นผู้ทรงตัดสิน ผู้ใดปฏิบัติตำมพระบัญญัติของพระองค์อย่ำง ครบถ้วน และเชื่อใน
พระองค์ จะได้เข้ำแผ่นดินสวรรค์ หรืออำณำจักรของพระเจ้ำ จะมีชีวิต นิรันดร ไม่มีควำมทุกข์ใดๆ
ตลอดไป ส่วนผู้ฝ่ำฝืนบัญญัติจะถูกตัดสินให้ลงนรก ได้รับควำมทุกข์อย่ำงสำหัสจำกไฟเผำผลำญ
1.3 ชีวิตในอำณำจักร หมำยถึง กำรใช้ชีวิตในอำณำจักรของคนที่นับ ถือพระเจ้ำ ควร
ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1.3.1 บุตร 2 คน ควำมเชื่อฟังเป็นกำรทดสอบกำรเป็นบุตรในครอบครัว
1.3.2 ชำวสะมำเรียใจดี เพื่อนบ้ำนของเรำ คือใครก็ตำมที่ขัดสน เรำรู้ว่ำเขำต้องกำร
อะไร เรำต้องมีควำมรักต่อผู้อื่น และช่วยให้เขำได้ในสิ่งที่ต้องกำร
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1.3.3 เจ้ำหนี้ 2 สอนว่ำคนมีประสบกำณ์ควำมรักแห่งอำณำจักร ก็จะแสดงควำมรัก
นั้นออกมำได้
1.3.4 ฟำริสีและคนเก็บภำษี ฟำริสีเข้ำหำพระเจ้ำด้วยควำมชอบธรรมตัวเอง คนเก็บ
ภำษีรู้ ว่ำไม่ มีค่ำพอจะยื น ต่อหน้ ำพระเจ้ำ พระเยซูส อนให้ คนถ่อมใจในคำอธิษ ฐำน และบำปของ
ควำมชอบธรรมตนเอง
1.3.5 ควำมคิดคำนึงของเศรษฐี ตัวอูฐรอดรูเข็ม กำรพึ่งพิงควำมมั่งมีทำงวัตถุ เป็น
ของชั่วครำว สิ่งสำคัญเหนือชีวิต คือ อำณำจักรนิรันดร์ อูฐที่รอดรูเข็มได้ต้องถอดสัมภำระทั้งสิ้นวำงไว้
นอกประตูเมือง
1.3.6 ผงกับท่อนไม้ เรำควรพิจำรณำพิพำกษำตนเอง มำกกว่ำตัดสินผู้อื่น
1.3.7 กำรเก็บเกี่ยว ข้ำวสุกและพร้อมที่จะรวบรวมเน้นควำมตั้งใจของผู้เชื่อที่จะ
ขยำยอำณำจักรพระเจ้ำออกไป
1.3.8 ผู้พิพำกษำและหญิงหม้ำย มิตรสหำยที่เพียรขอแสดงให้เห็นควำมสำคัญ ของ
กำรเพียรอธิษฐำน
1.3.9 ทำสที่สัตย์ซื่อ เน้นควำมสำคัญคนต้นเรือนที่ฉลำดและชอบธรรม ดูแลทรัพย์
สมบัติ อำณำจักรก็มอบให้กับผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อ
1.3.10 ที่นั่งในงำน ควำมถ่อมใจเป็นสิ่งสำคัญ จะได้รับกำรยกย่องในอำณำจักรพระ
เจ้ำ
1.3.11 เถำองุ่น ควำมสัมพันธ์ของพระเยซูต่อคริสตจักร
1.3.12 คนงำนสวนองุ่น สอนว่ำบำเหน็จนิรันดร์ ไม่ได้ตั้งอยู่บนมำตรฐำนโลก
1.3.13 หน้ำที่คนรับใช้ ควำมเข้ำใจที่เหมำะสมในควำมผูกพันกับอำณำจักร
1.3.14 เสื้อผ้ำที่สวมในงำนสมรส เรำต้องสวมควำมชอบธรรมเพื่อจะคงอยู่ใน
อำณำจักร ไม่ใช่ควำมชอบธรรมตนเอง แต่ได้มำ โดยทำงควำมชอบธรรม จำกองค์พระเยซูคริสต์ องค์
พระผู้เป็นเจ้ำ "อย่ำกลัวผู้ที่ฆ่ำได้แต่กำย แต่ไม่มีอำนำจ ที่จะฆ่ำจิต วิญญำณ แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรง
ฤทธิ์ ที่จะให้ทั้งจิตวิญญำณทั้งกำยพินำศในนรกได้"
1.4 คุณค่ำแห่งอำณำจักร
1.4.1 ไข่ มุ ก รำคำสู ง สมบั ติ ที่ ซ่ อ นไว้ อำณำจั ก รพระเจ้ ำ มี ค่ ำ สู ง จนไม่ มี สิ่ ง ใด
เปรียบเทียบได้ มีค่ำมำกกว่ำสมบัติใดๆ ของมนุษย์ ถ้ำเรำต้องเสียทุกสิ่ง เพื่ออำณำจักรนี้ ก็มีค่ำมำก
พอที่จะสละได้
1.4.2 คนต้นเรือน พระเยซูเปรียบเทียบพระองค์ เหมือนคนเฝ้ำสิ่งของ ซึ่งอำจนำ
เมล็ดข้ำวใหม่ หรือเก่ำ น้ำองุ่นใหม่หรือเก่ำ แต่ก็ทำให้บ้ำนเรือนได้รับสิ่งต้องกำร อำณำจักรที่พระเยซู
นำมำ เหมือนรูปแบบเดิม แต่ก็เป็นของใหม่โดยสิ้นเชิง แต่ทั้งสิ่งใหม่และเก่ำ มีคุณค่ำในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำร ของผู้อำศัยในอำณำจักรพระเจ้ำ
2. พระเจ้าทรงเป็นความจริงสูงสุด
ศำสนำคริสต์ และศำสนำยิวมีควำมเชื่ออย่ำงเดียวกันว่ำ พระเจ้ำ คือ พระเยโฮวำห์ เป็นผู้
ทรงอำนุภำพยิ่งใหญ่ในจักรวำล ไม่มีผู้ใดจะยิ่งใหญ่กว่ำพระองค์ มีคำสอนมำกมำยที่ พรรณนำลักษณะ
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ของพระเจ้ำไว้ในฐำนะทรงเป็นควำมจริงสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวเท่ำนั้น ทรงมี คุณลักษณะพิเศษต่ำงๆ
ดังต่อไปนี้ (ธรรมกำย.2550:356-357)
2.1 ทรงเป็นจิตบริสุทธ์ ไม่มีรูปร่ำง
2.2 ทรงมีอยู่นิรันดร ไม่มีกำรเกิด ไม่มีกำรตำย
2.3 ทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง
2.4 ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่ำง
2.5 ทรงมีพลังอำนำจทุกอย่ำง
2.6 ทรงมีอยู่ตลอดกำล ไม่มีเบื้องต้น ไม่มีที่สุด
2.7 ทรงบริสุทธิ์ทุกประกำร ไม่มีบำปเลย
2.8 ทรงมี 3 ภำค เรียกว่ำ ตรีเอกำนุภำพ คือ พระบิดำ พระบุตร และ พระจิตหรือพระ
วิญญำณบริสุทธิ์
ลักษณะพิเศษของพระเจ้ำต่ำงๆ ที่กล่ำวมำแล้วในข้ำงต้น เป็นลักษณะเดียวกันกับศำสนำ
ที่มีพระเจ้ำสูงสุดทุกศำสนำ เช่น พระเจ้ำในศำสนำอิสลำม และศำสนำซิกข์ เป็นต้น อำจจะต่ำงกันตรง
ชื่อเรียกพระเจ้ำสูงสุดเท่ำนั้น แต่คุณลักษณะพิเศษไม่แตกต่ำงกัน
3. หลักความจริง 4 ประการ
กำรเข้ำถึงหลักควำมจริง 4 ประกำร ดังต่อไปนี้ จะทำให้ชีวิตมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ำ
คือ
3.1 ควำมรักของพระเจ้ำและแผนกำรของพระเจ้ำ เรำต้องตระหนักว่ำพระองค์ทรงรักคุณ
และได้จัดเตรียมแผนกำรที่ดีเลิศสำหรับชีวิตของคุณ
3.2 มนุษย์เป็นคนบำปจึงถูกตัดขำดจำกพระเจ้ำ มนุษย์จึงไม่สำมำรถได้รับควำมรักอันเต็ม
ล้นของพระองค์
3.3 พระเยซูคริสต์เป็น หนทำงเดียวที่พระองค์ประทำนให้เพื่อที่จะนำเรำไปถึงพระเจ้ำ
โดยกำรรับพระเยซูคุณจะได้รับควำมรักจำกพระเจ้ำและแผนกำรที่ท่ำนได้เตรียมไว้ให้คุณ
3.4 เรำต้องต้อนรับพระเยซูเข้ำมำเป็นพระผู้ ช่วยให้รอดและพระเจ้ำเป็นกำรส่วนตัว กำร
ไปโบสถ์เป็นประจำกำรอยู่ในครอบครัวที่เป็นคริสเตียน ไม่ได้ทำให้เรำเป็นบุตรของพระเจ้ำ แต่ละคน
ต้องต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ำมำในชีวิตเป็นกำรส่วนตัวเท่ำนั้นจึงจะได้รับของขวัญของพระเจ้ำ คือ เข้ำ
ไปอยู่ในอำณำจักรของพระองค์ และจะได้สิ่งที่พึงปรำรถนำในชีวิตเป็นของขวัญ คือ
3.4.1 พระเยซูจะอยู่ในชีวิต
3.4.2 ควำมบำปจะได้รับกำรให้อภัย
3.4.3 ได้เป็นบุตรของพระเจ้ำ
3.4.4 ได้รับชีวิตนิรันดร์หลังควำมตำย ที่สำมำรถฟื้นจำกควำมตำยได้ ไม่ต้องสะดุ้ง
ต่อควำมตำยอีกต่อไป
3.4.5 ได้รับสิ่งใหม่ๆ ในชีวิตที่พระเจ้ำเตรียมไว้ให้
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สรุป
ศำสนำคริสต์ได้ชื่อว่ำ เป็นศำสนำแห่งควำมรัก พระเยซูเน้นถึงควำมรักว่ำสำคัญที่สุด มีควำม
รักอย่ำงเดียวก็เพียงพอแล้ว รักพระเจ้ำ รักเพื่อนมนุษย์ รักเพื่อนบ้ำน รักครอบครัว ก็จะได้ควำมรัก
ตอบแทนซึ่งมีค่ำกว่ำสมบัติใดๆ ให้รักโลก ทำตนเป็นคนของโลก และก็ด้วยอิทธิพลคำสอนดัง กล่ำวจึง
มีนักสอนศำสนำคริสต์ออก ไปเผยแผ่ ศำสนำทั่วโลก ทั้งช่วยจัดตั้งโรงเรียนและโรงพยำบำลควบคู่ไป
ด้วย เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพรำะดำเนินรอยตำม พระเยซูซึ่งเป็นทั้งหมอกำยหมอใจ ช่วยเหลือคนเจ็บป่วยทั้ง
โรคกำยโรคใจ ดังนั้ น กำรช่วยเหลื อ กัน ในรูปแบบต่ำงๆ จึงมีอยู่ทั่วไปในหมู่ช ำวคริส ต์ สะท้อนถึง
อิทธิพลของศำสนำคริสต์ดังกล่ำว มำแล้ว
แต่ภำยในศำสนำคริสต์เองกลับแตกแยกกันแบ่งเป็นนิกำยใหญ่น้อยมำกมำย และแต่ละนิกำย
ต่ำงก็ยึดมั่นในปรัชญำของตนไม่ปรองดองเข้ำหำกัน ทั้งยังไม่มีอ งค์กำรใดที่คอยประสำนรอยร้ำวได้
ดังนั้ น ศำสนำคริส ต์ ถึงแม้ จ ะเป็ น ศำสนำใหญ่ แต่ก็อยู่ ในฐำนะที่ รวมกันได้ แค่เพี ยงหลวมๆ หรือ
รูปลักษณ์ภำยนอกเท่ำนั้น ตลอดทั้งควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและ เทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ก็
มีกำรขัดแย้งกับคำสอนในศำสนำคริสต์ จึงทำให้ชำวคริส ต์รุ่นใหม่ ไม่สนใจศำสนำถึงกับประกำศตัวไม่
มีศำสนำและหันไปนับถือศำสนำอื่น ก็มีมำกขึ้นตำมลำดับ (ธรรมกำย. 2550 :371)
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คาถามทบทวน
ตอนที่ 1 จงทำเครื่องหมำยกำกบำท (X) ลงหน้ำข้อที่ถูกต้องที่สุด
1. คำว่ำ คริสต์ มีควำมหมำยตรงกันกับข้อใด?
ก. พระเยซู
ข. เมสสิอำห์
ค. พระบุตร
ง. พระเจ้ำ
2. ข้อใดคือสำเหตุควำมเจริญก้ำวหน้ำของศำสนำคริสต์?
ก. คำสอนลึกซึ้ง
ข. ควำมศรัทธำ
ค. กำรเผยแพร่ศำสนำของพระเยซู
ง. กำรเผยแพร่ของพระสำวก
3. ข้อใดคือหลักศรัทธำของศำสนำคริสต์?
ก. ศรัทธำในพระยโฮวำห์
ข. ศรัทธำในวันสร้ำงโลก
ค. ศรัทธำในควำมรักของพระเจ้ำ
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
4. ข้อใดคือหลักปฏิบัติเพื่อเข้ำถึงอำณำจักรของพระเจ้ำในโลกนี้?
ก. ศรัทธำในพระเยซูคริสต์
ข. รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
ค. รักพระเจ้ำอย่ำงสุดจิตสุดใจ
ง. ข้อ ข และ ค ถูกต้อง
5. พิธีกรรมในข้อใดที่กระทำเพียงครั้งเดียวในชีวิตแล้วไม่ต้องทำอีก?
ก. ศีลมหำสนิท
ข. ศีลล้ำงบำป
ค. ศีลกำลัง
ง. ศีลแก้บำป
6. พิธีกรรมใดที่แสดงถึงสัมพันธภำพระหว่ำงพระเจ้ำกับมนุษย์?
ก. ศีลล้ำงบำป
ข. ศีลมหำสนิท
ค. ศีลกำลัง
ง. ศีลแก้บำป
7. พิธีกรรมในข้อใดที่เป็นกำรระลึกถึงกำรสิ้นพระชนม์ของพระเยซู?
ก. ศีลมหำสนิท
ข. ศีลล้ำงบำป
ค. ศีลกำลัง
ง. ศีลแก้บำป
8. พลังอำนำจที่พระเจ้ำแสดงเพื่อดลบันดำลให้มนุษย์กลับใจมำปฏิบัติตำมแนวทำงของพระ
เจ้ำเรียกว่ำอะไร?
ก. พลังควำมรัก
ข. พระวิญญำณบริสุทธิ์
ค. พระจิต
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
9. กำรเจิมหน้ำผำกด้วยน้ำมันมะกอกเป็นรูปไม้กำงเขน อยู่ในพิธีกรรมอะไร?
ก. ศีลมหำสนิท
ข. ศีลล้ำงบำป
ค. ศีลแก้บำป
ง. ศีลกำลัง
10. สำวกคนใดที่ทรยศต่อพระเยซู?
ก. ซีมอน
ข. มัทธำย
ค. ยำโกโบ
ง. ยูดำห์ อิสกำริดโอด
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ตอนที่ 2 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. จงอธิบำยควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระคัมภีร์เก่ำและพระคัมภีร์ใหม่ มำพอ เข้ำใจ?
2. จงยกตัวอย่ำงหลักคำสอนของศำสนำคริสต์มำ 3 ข้อ และนักศึกษำเห็นด้วยกับ
หลักคำสอนข้อใดมำกที่สุด เพรำะเหตุใด?
3. จงอธิบำยควำมแตกต่ำงของนิกำยโรมันคำทอลิก นิกำยออร์ธอดอกซ์และนิกำย
โปรเตสแตนต์?
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หัวข้อเนื้อหาประจาบท
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เป้าหมายชีวิตตามทัศนะศาสนาอิสลาม
สาระสาคัญ
1. ศาสนาอิส ลาม เกิด ในประเทศซาอุดิ อาระเบี ย เมื่ อ ค.ศ. 590 โดยคิด ตามปี เกิด ของ
ศาสดา นบีมูฮัมมัด ผู้เป็นศาสดาของศาสนานี้ คาว่า อิสลาม มาจากรากศัพท์ว่า อัสลมะ แปลว่า การ
เข้าไปในสันติ หรือ การยอมนอบน้อมตัว การแสวงหาสันติกับพระผู้เป็นเจ้า คือ การมอบตนเองโดย
สิ้นเชิง หรือการนอบน้อมถ่อมตนต่อ พระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า โดยการปฏิบัติตามในสิ่งที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงบัญญัติและงดการกระทาในสิ่งที่ทรงห้าม ทั้งนี้เพื่อ ความสันติสุขในสังคม
2. ศาสดามูฮัมมัด หรือพระนบีมูฮัมมัด ประสูติเมื่อวันจันทร์ที่ 12 เดือนเราะบิอุลเอาวัล ซึ่ง
ตรงกั บ วั น ที่ 22 เมษายน ค.ศ. 571 หรื อ พ.ศ.1114 ที่ น ครมั ก กะฮ์ ซึ่ งปั จ จุ บั น อยู่ ในประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย
3. คัมภีร์ในศาสนาอิสลามที่สาคัญ มี 2 ประเภท คือ คัมภีร์อัลกุรอาน ถือว่าเป็น คัมภีร์หลัก
และคัมภีร์อัล ฮะดิส ซึ่งเป็นโอวาทและจริยวัตรต่างๆ ของท่านนบีมูฮัมมัด ซึ่งสาวก ของท่านเป็นผู้
รวบรวมไว้
4. ศาสนาอิสลามมีหลักคาสอนที่สาคัญ ประกอบด้วยหลักศรัทธาหรือความเชื่อใน ศาสนา
หลักปฏิบัติหรือหน้าที่ในศาสนา และข้อห้ามในศาสนาอิสลาม
5. นิกายสาคัญของศาสนาอิสลาม มี 4 นิกาย คือนิกายซุนนี นิกายชีอะฮ์ นิกาย คอวาริจและ
นิกายวาฮะบิ
6. พิธีกรรมของศาสนาอิสลาม ได้แก่ พิธีฮัจญ์ พิธีถือศีลอด พิธีนมาซหรือละหมาด และพิธี
บริจาคซะกาฮ์
7. ศาสนาอิสลามไม่นิยมการบูชารูปเคารพอื่น จึงไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ ให้ศาสนิกเคารพบูชา
รูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและมีดาวอยู่ข้างบน ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามได้ โดยอนุโลม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายความเป็นมาของศาสนาอิสลามได้
2. อธิบายคัมภีร์สาคัญของศาสนาอิสลามได้
3. อธิบายหลักคาสอนสาคัญของศาสนาอิสลามได้
4. อธิบายพิธีกรรมสาคัญของศาสนาอิสลามได้
5. อธิบายสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามได้
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3. การบันทึกการเรียนรู้ในแฟ้มสะสมผลงาน
4. งานมอบหมาย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิถีแห่งชีวิต
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
3. บทเรียนออนไลน์ http://lmsonline.nrru.ac.th/course/index.php?categoryid=69
การประเมินผล
1. ประเมินจากการร่วมทากิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินจากการสรุปการอภิปราย
3. ประเมินจากใบสรุปการเรียนรู้และแฟ้มสะสมผลงาน
4. ประเมินจากผลการสอบระหว่างภาคเรียน และปลายภาค

วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บทที่ 5
ชีวิตตามทัศนะศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามประเภทเอกเทวนิยม นับถือพระอัลเลาะห์ องค์เดียวเป็นสิ่งสูงสุด สถาปนาโดย
ศาสดานะบีมูฮัมหมัด หรือมะหะหมัด ศาสนาอิสลามสืบทอดมาจากศาสนายูดายห์ มีถิ่นกาเนิดใน
ทวีปเอเชียแถบตะวันออกกลาง ดินแดนแห่งชนชาวอาหรับ ได้แก่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อ พ.ศ.
1113 เป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากจานวน 1 ใน 3 ของโลก ได้แพร่หลายไปที่ตะวันออกกลาง เอเชีย
ใต้ ยุโรป อเมริกา และในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
ศาสนาอิสลาม เกิดในประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อ ค.ศ. 590 หรือพ.ศ. 1133 โดยคิดตามปี
เกิดของศาสดา นบีมูฮัมหมัด ผู้เป็นศาสดาของศาสนานี้ คาว่า อิสลาม มาจาก รากศัพท์ว่า อัสลมะ
แปลว่า การเข้าไปในสันติ หรือ การยอมนอบน้อมตัว การแสวงหาสันติกับพระผู้เป็นเจ้า คือ การมอบ
ตนเองโดยสิ้นเชิง หรือการนอบน้อมถ่อมตนต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า โดยการปฏิบัติตามใน
สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญญัติและงดการกระทาในสิ่งที่ทรงห้าม ทั้งนี้เพื่อความสันติสุขในสังคม (ดิเรก
กุลสิริสวัสดิ์. 2539 : 468)
อิสลามเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม ถือว่ามีพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวคือ พระอัลลอฮ์
(อัลลอฮฺ) พระองค์ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่ง ทรงกาหนดชะตากรรมของมนุษย์ และสรรพสัตว์ทรง
เป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทรงเป็นสรรพเดช มีมหิทธิฤทธิ์เหนือกว่าสิ่งใด ไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือพระองค์
ศาสนาอิส ลามมาจากพระเจ้าและมิได้ถูก ก่อตั้ งขึ้น โดยมนุษ ย์ มุส ลิ มทั่ ว ไปถื อว่า ศาสนา
อิส ลามได้ป รากฏขึ้น ในโลกตั้งแต่มีมนุษ ย์คนแรกคือ อาดัม และได้มีวิวัฒ นาการทาง คาสอนตาม
วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์โดยผ่านทางศาสดาประกาศกต่างๆ จนกระทั่งมาเป็น คาสอนที่สมบูรณ์
แบบในสมัยของศาสดานบีมูฮัมหมัด
ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า มุสลิม หมายถึง ผู้ที่ยอมรับอานาจสูงสุดของพระเจ้าด้วย
ความสมัครใจ และดาเนินชีวิตตามคาสั่งสอนของพระองค์ ส่วนคาว่า นบี หรือ รอซูล หมายถึงผู้ที่พระ
เจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้เผยแพร่คาสั่งสอนของพระองค์ ในศาสนาอิสลามไม่มี การบวชเป็นพระหรือ
สงฆ์ ไม่มีศาสนาจารย์ มีแต่ผู้นาทางศาสนาและมุสลิมทุกคนมีหน้าที่ศึกษา และเผยแพร่ศาสนาอิสลาม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิ ส ลามเกิ ด ขึ้ น ในคาบสมุ ท รอาหรั บ ซึ่ ง มี ส ภาพเป็ น ทะเลทราย ผู้ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
คาบสมุทรนี้คือพวกอาหรับ (เบดูอิน) ที่มีอาชีพเร่รอนเลี้ ยงสัตว์ ชาวอาหรับเหล่านี้พากัน เคารพบูชา
ภูตผีปีศาจและเทพต่างๆ การดารงชีวิตของคนเหล่านี้เป็นไปอย่างหยาบช้า มีการทะเลาะวิวาทฆ่าฟัน
และเสพกามารมณ์กันอย่างฟุ่มเฟือย ต่อมาเมื่อประมาณ 1400 ปีมาแล้ว ท่านศาสดานบี มูฮัม หมัดซึ่ง
เป็นชนชาติอาหรับเผ่ากุเรซ ได้ประกาศคาสอนอันเป็นโองการของพระเจ้าเพื่อให้มนุษย์ได้ดาเนินชีวิต
อย่างถูกต้องดีงามที่เรียกว่า ศาสนาอิสลาม (ภัทรพร สิริกาญจน. 2546 : 81-82)
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ศาสนาอิสลามมีจุดเริ่มต้นการเผยแพร่จากคาบสมุทรอาหรับ และได้ขยายเข้าสู่ดินแดนต่างๆ
ของโลก รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมถึงตอนใต้ของประเทศ
ไทย โดยพ่อค้าชาวอาหรับที่เดินทางเข้ามาค้าขาย พร้อมนาหลักปฏิบัติของอิสลามที่งดงาม เข้ามา
เผยแพร่ จนได้รับการยอมรับจากประชาชนในดินแดนเหล่านั้น
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อิสลามได้ขยายเข้าสู่ภาคกลางและภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย
โดยการอพยพและย้ายถิ่นฐานของมุสลิม นอกจากนี้ยังมีมุสลิมชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
ดินแดนของไทยด้วย
1. ประวัติศาสนาอิสลาม
ศาสดามูฮัมหมัด หรือพระนบีมูฮัมหมัด ประสูติเมื่อวันจันทร์ที่ 12 เดือน เราะบิอุลเอาวัล
ซึ่งตรงกั บ วัน ที่ 22 เมษายน ค.ศ. 571 หรือ พ.ศ.1114 ที่ น ครมัก กะฮ์ ซึ่ ง ปั จ จุบั น อยู่ในประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย มูฮัมหมัด แปลว่า ผู้ได้รับการสรรเสริญ บิ ดาของท่านชื่อ อับดุลลอฮ์ มารดาของท่าน
ชื่อ อามีนะฮ์ บิดามารดาของท่านมาจากเผ่าเดียวกันคือเผ่ากุเรซ บิดาของท่านเสียชีวิตขณะที่ท่านยัง
อยู่ในครรภ์ของมารดาเพียง 4 เดือน (อิมรอน บิยูซุฟ และ อลีย์ บิน อิบรอฮีม. 2546 : 72)
ในวัยเยาว์ ท่านมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงแกะและได้ติดตามลุงไปค้าขายยังประเทศซีเรีย 2 ครั้ง
ครั้งแรกเมื่ออายุ 12 ปี และครั้งที่สองเมื่ออายุ 25 ปี ในขณะที่ท่านมีอายุ 25 ปีนั้น ท่านได้ไปทางาน
อยู่กับท่านหญิงเคาะดีญะห์ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการค้าในนครมักกะฮ์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีไมตรี
และมิตรภาพประกอบกับมีประสบการณ์ในเรื่องการค้าขายตั้งแต่สมัยท่านยังอยู่กับลุง จึงทาให้กิจการ
ค้าของท่านหญิงเคาะดีญะฮ์ได้รับความเจริญรุ่งเรืองตามลาดับ ท่านได้รับการยกย่องและขนานนามว่า
อัล-อามีน ซึ่งแปลว่า ผู้ซื่อสัตย์หรือผู้ยุติธรรม และจากการได้รับความไว้วางใจเช่นนี้ทาให้ท่านหญิง
เคาะดีญะห์ซึ่งเป็นนายจ้างของท่านได้ขอแต่งงานกับท่าน ขณะนั้นท่านมีอายุ 25 ปี ส่วนท่ านหญิง
เคาะดีญะห์อายุ 40 ปี และเป็นแม่หม้าย ท่านหญิงเคาะดีญะห์ได้สิ้นชีวิตก่อนการอพยพ (ฮิจญ์เราะฮ์)
ประมาณ 3 ปี (อิมรอน บิยูซุฟ และ อลีย์ บิน อิบรอฮีม. 2546 : 74)
ท่านศาสดาได้รับการดลใจหรือการรวบรัดดวงจิตโดยฉับพลัน ที่เรียกว่า วะฮ์ยู (วะฮีย์)
จากพระเจ้า ซึ่งเริ่มต้นด้วยคาว่า อิกเราะห์ แปลว่า จงอ่าน ดังข้อความว่า “จงอ่าน ด้วยพระนามของ
ผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้าง (สากลจักรวาล) ผู้ทรงสร้างมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่านเถิดและผู้อภิบาล
ของเจ้าทรงเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ ยิ่ง ” ท่านได้รับการดลใจหรือการแต่งตั้งให้ เป็นศาสดาจากพระเจ้าโดย
ผ่านมลาอิกะฮ์ (ทูตสวรรค์) คือ ท่านญิบรีล ในเดือนเราะมะฏอน ณ ถ้าฮิรออ์ ซึ่งขณะนั้นท่านอายุ 40
ปี (อิมรอน บิยูซุฟ และ อลีย์ บิน อิบรอฮีม. 2546 : 74-75) ส่วนการแต่งตั้ง ให้ท่านเป็นรอซูล (ศาสน
ทูต) พร้อมมีบัญชาให้นาเอาหลักการศาสนาออก เผยแพร่ต่อมวลมนุษย์นั้น เกิดขึ้นหลังจากวันที่
ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นนบี 6 เดือน (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. 2554 : 90)
พระเจ้าทรงบัญชาให้ท่านศาสดาประกาศศาสนาอิสลามแก่ญาติผู้ใกล้ชิดอย่างลับๆ ก่อน
หญิงคนแรกที่รับอิสลามคือท่านหญิงเคาะดี ญะห์ภรรยาของท่าน ชายคนแรกที่รับ อิสลามคือ ท่านอบู
บักร์ เยาวชนคนแรกที่รับอิสลามคือท่านอาลีย์หรืออาลี ซึ่งมีอายุเพียง 8-10 ปี ทาสคนแรกคือท่าน
ซัยด์ ซึ่งต่อมาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ การประกาศศาสนา อิสลามอย่างลับๆ ได้กระทาเป็น
เวลา 3 ปี สาเหตุที่ต้องทาแบบลับๆ เช่นนี้เพราะบรรดามุสลิมยังมีกาลังน้อยอยู่
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หลังจากที่ท่านศาสดาได้ประกาศศาสนาอย่างลับๆ เป็นเวลา 3 ปีแล้วได้รับการบัญชาจาก
พระเจ้าให้ประกาศอิสลามอย่างเปิดเผย ทั้งๆ ที่ในขณะนั้นมีผู้นับถืออิสลามยังไม่มากนัก ยิ่งนานวัน
จานวนผู้ศรัทธาได้เพิ่มมากขึ้น คาสอนของอิสลามได้เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มี
คุณ ธรรมสูงขึ้น เช่น อิสลามสอนว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี เท่าเทียมกัน ห้ ามค้ากาไรเกินควร ห้ าม
กักตุนสินค้า ห้ามกินดอกเบี้ย ห้ามเสพสุรายาเมา เป็นต้น คาสอนเหล่านี้ทาให้ผู้เสียผลประโยชน์ เช่น
นักค้าทาส นักค้าสุรา เป็นต้น ไม่พอใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นคาสอนที่ขัดผลประโยชน์ของเขา จึง
รวมตัวกันต่อต้านคัดค้าน ด้วยวิธีการต่างๆ เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ท่านศาสดาจึงได้รับคาสั่งจากพระ
เจ้าให้อพยพ (ฮิจญ์เราะฮ์) จากนครมักกะฮ์ไปยังเมืองยัษริบ ผู้อพยพเรียกว่า มุฮาญีรีน ส่วนผู้ที่อยู่ใน
เมืองยัษริบเรียกว่า ชาวอันศอร แปลว่า ผู้ช่วยเหลือ การอพยพครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นศักราชของศาสนา
อิสลาม เรียกว่า ฮิจญ์เราะฮ์ศักราช (ฮ.ศ.) ซึ่งตรงกับปี ค.ศ.622 หรือ พ.ศ.1165 (อิมรอน บิยูซุฟ และ
อลีย์ บิน อิบรอฮีม. 2546 : 77-79)
เหตุการณ์สาคัญต่างๆ หลังจากเริ่มฮิจญ์เราะฮ์ศักราช มีดังนี้ (อิมรอน บิยูซุฟ และ อลีย์
บิน อิบรอฮีม. 2546 : 78-84)
ปลายฮิจญ์เราะฮ์ที่ 6 ท่านศาสดาได้รวบรวมบรรดาสาวกประมาณ 1,300 - 1,400 คน
เดินทางไปนครมักกะฮ์เพื่อทาพิธีอุมเราะห์ (การเยี่ยมเยียนนครมักกะฮ์ รองจากการบาเพ็ญฮัจญ์หรือ
เรียกว่า หัจญ์เล็ก) ท่านได้ส่งคนล่วงหน้าไปสืบความเคลื่อนไหวของชาวมักกะฮ์ พร้อมกับบอกพวกเขา
ว่าท่านไม่ได้มาทาสงคราม พร้อมกันนั้นก็ยินดีจะทาสัญญาสันติภาพ พอพวกมักกะฮ์รู้ก็ส่งกองทัพมา
ล้อมไว้ แต่กองทัพม้าของพวกเขาแตกตื่นเสียก่อน จึงได้ถอยทัพกลับไป ในที่สุดพวกมักกะฮ์คิดว่าควร
ทาสัน ติภ าพดีกว่าเพราะพวกมักกะฮ์เองก็ อ่อนกาลังลงมาก สั ญ ญาสั นติภ าพฮุดัยบียะฮ์จึงเกิดขึ้น
สัญ ญาสั นติภาพนี้ฝ่ ายมุสลิ มเป็น ฝ่ายเสียเปรียบ เพราะท่านศาสดาต้องการความสงบท่านจึงยอม
เสียเปรียบ
ปลายฮิจญ์เราะฮ์ที่ 7 ท่านศาสดาได้ไปทาฮุมเราะฮ์อีกคราวนี้ได้มีผู้ร่วมเดินทางไปกับท่าน
จานวนมากถึงเกือบหนึ่งหมื่นคน ท่านได้เดินทางเข้ามักกะฮ์ด้วยความปลอดภัย เพราะประชาชนใน
มักกะฮ์ได้ขานรับท่านอย่างเต็มที่ เมื่อ ประชาชนส่วนมากให้การสนับสนุนและขานรับ ก็ไม่มีใครที่จะ
มายับยั้งกระแสคลื่นของประชาชนได้ ผู้ที่เคยเป็นศัตรูต่อท่านต่างก็ได้รับ การอภัยจากท่านอย่างทั่ว
หน้า
ปลายฮิจญ์เราะฮ์ที่ 10 ท่านศาสดาได้เดินทางเข้าสู่มักกะฮ์เพื่อ ประกอบพิธีหัจญ์ ซึ่งเป็น
ครั้งสุดท้ายของท่านและท่านได้กล่าวคาปราศรัยแก่มวลมุสลิมที่ทุ่งอารอฟะฮ์ เนื่องจากท่านศาสดาได้
ประกอบพิธีกรรมครั้งสุดท้ายที่เมืองนี้ จึงทาให้เมืองมักกะฮ์กลายเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม และเป็น
ยอดปรารถนาของมุสลิมทุกคนที่จะได้มานมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองมักกะฮ์สักครั้งหนึ่งในชีวิต
ตอนปลายเดือนซอฟ์ร ปีฮิจญ์เราะฮ์ที่ 10 ตรงกับวันพฤหัสบดี ท่านศาสดาเริ่มป่วย แต่
ท่านก็ยังไปร่วมนมาซกับสาวกทุกเวลาจนกระทั่งอาการหนัก ท่า นจึงมอบหน้าที่อิหม่าม (ผู้นานมาซ)
ให้แก่ท่านอบูบักร์ทาหน้าที่แทน
ท่านศาสดามูฮัมมัหด สิ้นพระชนม์ในวันจันทร์ที่ 12 เดือนเราะบีอุลเอาวัล ปีฮิจญ์เราะฮ์ที่
10 ณ เมืองมะดีนะฮ์
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในประเทศซาอุดิอาระเบีย ประมาณ
1133 ปี หลั งพุทธศักราช เป็ น ศาสนาประเภทเอกเทวนิยมซึ่งถือว่าพระเจ้าสูงสุ ดมี เพียงองค์เดียว
เท่านั้น คือ พระอัลลอฮ์ เป็นผู้ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่ง ทรงกาหนดชะตากรรม ของมนุษย์และสรรพ
สัตว์ ศาสดาของศาสนาอิสลามคือ พระนบีมูฮัมหมัด
2. นิกาย
ปัจจุบันศาสนาอิสลามมีนิกายต่างๆ ที่มีชาวมุสลิมนับถืออยู่ทั่วโลกซึ่งมีนิกายที่สาคัญ ๆ
จานวน 4 นิกาย ดังต่อไปนี้
2.1 นิกายซุนนี
นิกายนี้รู้จักกันทั่วไปในโลกมุสลิม และชุมชนมุสลิมกลุ่มใหญ่นั้น เชื่อและปฏิบัติ ตาม
นิกายนี้ คาว่า ซุนนี มาจากภาษาอาหรับที่ว่า ซุนนะฮ์ แปลว่า จารีต หรือการปฏิบัติตาม ศาสดา ไม่ว่า
จะเป็นคาพูดหรือการกระทาแปลอีกนัยหนึ่งคือพวกที่เคร่งครัดในแนวทางโดยยึด หลักของคัมภีร์อัล
กุรอานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและถือว่าพระวจนะของท่านศาสดาเท่านั้นเป็น ทางนา นอกจากนั้นยัง
ยึดถือผู้ที่ใกล้ ชิดศาสดาเป็ น เสมือนผู้ เชื่อถือในการที่จะคิดและเอาวจนะ ของท่านมาเผยแพร่ด้ว ย
นิกายนี้ให้ความสาคัญแก่บรรดาคอลีฟะฮ์ทั้ง 4 ที่สืบต่อจากศาสนาเท่านั้น ส่วนคอลีฟะฮ์หลังจากนั้น
มิได้ยึดถือว่ามีความส าคัญ แต่อย่ างใด แนวยึ ดถือของนิกายนี้ส่วนใหญ่ จะปฏิบัติตามอิห ม่ามหรือ
เรียกว่า มัซฮับทั้ง 4 คน คือ อิหม่ามฮานาพี อิหม่ามมาลิกี อิหม่าม ชาฟิอี และอิหม่ามฮัมบลี เท่านั้น
หลักการต่างๆ ที่เชื่อถือตามแนวทางของอิหม่ามทั้ง 4 นี้ เป็นหลักการที่สอดคล้องกับการกระทาของ
ศาสดาเป็นส่วนใหญ่ (อิมรอน มะลูลีม. 2524 : 43) พวกนิกายนี้ใช้หมวกสีขาวเป็นสัญลักษณ์ และเป็น
นิ ก ายที่ มีผู้ นั บ ถือ มากที่ สุ ด ถือ ว่าเป็ น นิก ายดั้ งเดิ ม แล้ ว ส่ ว นมากมีอ ยู่ในประเทศสาธารณรัฐ ตุ รกี
ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกา และชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในอินโดนีเซีย มาเลเซียและประเทศไทย
2.2 นิกายชีอะฮ์
คาว่า ชีอะฮ์ แปลว่า ผู้ปฏิบัติตาม หรือ สาวก นิกายนี้ได้แตกแยกออกมาจากนิกาย
ซุนนี นิกายชีอะฮ์เรียกผู้สืบทอดจากพระมุฮัมหมัดว่ า อิหม่าม โดยถือว่าอิหม่ามนั้น เป็นผู้หมดมลทิน
จากบาป เป็นสื่อกลางการติดต่อระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และเป็นผู้แ ปลพระวัจนะของพระเจ้าที่
ปรากฏในคัมภีร์อัล กุรอาน เรียกว่า อยาตุลเลาะห์ แปลว่า อายุแห่ งอัลลอฮ์ ชีอะฮ์ถือว่า หลังจาก
ศาสดามูฮัมหมัดแล้ว คอลีฟะฮ์อื่นๆ นั้นไม่ใช่คอลีฟะฮ์ ที่แท้จริงเพราะอิหม่ามที่สืบต่ออย่างถูกต้อง
ตามความเชื่อของนิกายนี้มี 12 คน ดังต่อไปนี้คือ
2.2.1 อาลี ลูกพี่ลูกน้องและบุตรเขยของท่านศาสดา
2.2.2 ฮาซัน บุตรคนโตของอิหม่ามอาลี
2.2.3 ฮูเซ็น น้องชายของอิหม่ามที่ 2
2.2.4 อาลี ซัยนุลอาบิดีน บุตรของอิหม่ามที่ 3
2.2.5 มูฮัมหมัด อัลบากีร บุตรของอิหม่ามที่ 4
2.2.6 ยะฟัร อัลซอดิก บุตรของอิหม่ามที่ 5
2.2.7 มูซา อัล กอซิม บุตรของอิหม่ามที่ 6
2.2.8 อาลี อัลริดอ บุตรของอิหม่ามที่ 7
2.2.9 มูฮัมหมัด อัลญะวาด บุตรของอิหม่ามที่ 8
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2.2.10 อาลี อัลฮาดี บุตรของอิหม่ามที่ 9
2.2.11 อาซัน อัล-อัสการี บุตรของอิหม่ามที่ 10
2.2.12 มูฮัมหมัด อัลมะฮ์ดี บุตรของอิหม่ามที่ 11
สาหรับอิหม่ามองค์สุดท้ายนั้ น พวกชีอะฮ์เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ ต่างเชื่อกันว่า อิหม่าม
ได้หายตัวไปอย่างลึกลับ ขณะที่หายตัวไปนั้นอัลมะฮ์ดียังเด็กอยู่ บ้างก็ว่าหายไปตอน อายุ 4 ขวบ บ้าง
ก็ว่าหายไปตอน 8 ขวบ และอิหม่ามผู้นี้ถือกันว่าจะเป็นผู้มาปราบยุคเข็ญของโลกและจะมาปรากฏตัว
ในวันสุดท้ายของโลก นิกายชีอะฮ์ถือว่า ปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลา แห่งการรอคอยการกลับมาของ
อิหม่ามองค์สุดท้ายในฐานะของมะฮ์ดี ซึ่งหมายถึง ผู้ถูกนาโดย พระเจ้า หรือ ผู้นาทางอันชอบใน
อนาคต (อิ มรอน มะลู ลี ม . 2524 : 46) นิ กายชีอะฮ์นี้ มี ผู้ นั บถื อมากที่ สุ ด ในประเทศอิห ร่าน อิรัก
อินเดีย อัฟกานิสถาน และซีเรียนิกายนี้ใช้หมวกสีแดงเป็นสัญลักษณ์
2.3 นิกายคอวาริจ
ความหมายของนิกายนี้ คือ ผู้แยกตัวออก หรือผู้ต่อต้าน สาเหตุการเกิดของนิกาย นี้
เนื่องมาจากการแข็งข้อของกลุ่มชนบางกลุ่มที่ไม่พอใจต่อการสิ้นชีวิตของอุสมานซึ่งเป็นคอลีฟะฮ์องค์ที่
3 การที่อาลีซึ่งได้สืบตาแหน่งเป็นคอลีฟะฮ์องค์ที่ 4 ไม่สามารถจับตัวคนร้ายมาลงโทษได้ ทาให้พวกนี้
ตั้งตัวเป็นกบฏไม่ยอมเชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามคอลีฟะฮ์ไม่ว่ากิจใดๆ ได้ แยกตัวออกไปตั้งกองทัพใหม่
ไม่ยอมขึ้นต่ออาลี ดังนั้น จึงได้ชื่อว่า คอวาริจ ดังกล่าวข้างต้น จึงเกิดการต่อสู่กันทั้งสองฝ่าย ลักษณะ
ความคิดของนิกายคาวาริจ สรุปได้ ดังนี้
2.3.1 ต าแหน่ ง ที่ สู งสุ ด ที่ เรี ย กกั น ว่ า คอลี ฟ ะฮ์ นั้ น ให้ เลื อ กกั น โดยเสรี โดยทุ ก
ประเทศในโลกมุสลิมจะต้องมีส่วนด้วย ไม่ใช่เฉพาะเลือกกันในบางกลุ่มอย่างที่กระทากันอยู่
2.3.2 ผู้ ที่ จ ะดารงตาแหน่ งนี้ ไม่ จาเป็น ต้ องมี เชื้อสายกุ เรชที่ เป็ นชนเผ่ าของท่ าน
ศาสดาเสมอไป แม้จะไม่ใช่ชาวอาหรับทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน
2.3.4 บุคคลใดที่กระทาผิดและฝืนบัญญัติของศาสนา ถือว่าพ้นสภาพการเป็นมุสลิม
ทัน ที ดังนั้ น ผู้ ที่ไม่ป ฏิบั ติตามและไม่ต่อสู้ ตามแนวทางของตนที่กาหนดไว้ต้ องถือว่าเป็นพวกที่ มี
ความผิดมหันต์
นิกายนี้ได้สมญานามอีกอันหนึ่งจากกลุ่มมุสลิมโดยทั่วไปว่า พวกนอกคอก หมายถึง
พวกที่รุนแรง และมุสลิมบางกลุ่มถึงกับกล่าวว่า พวกที่ออกนอกแนวทางของศาสนา อิสลามไม่ควร
นับว่าเป็นมุสลิม (อิมรอน มะลูลีม. 2524 : 48-49)
2.4 นิกายวาฮะบิ
นิกายนี้ก่อตั้งขึ้นโดยท่าน มูฮัมหมัด-อับดุล-วาฮับ เมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่ 18
ในประเทศซาอุดิอาระเบีย นิกายนี้เน้นความสาคัญเฉพาะคาสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและ คาสอนของ
ท่านนบีมูฮัมมัดเท่านั้น ไม่ยอมรับการตีความของผู้นาหรือนักปราชญ์คนใดๆ ในศาสนาอิสลาม นิกาย
นี้ถือว่าคัมภีร์อัล กุรอานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจตีความหรืออธิบายได้ มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม
คาสอนอย่างเคร่งครัดตามตัวอักษร นิกายวาฮะบิ ปฏิเสธพิธีกรรมใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระ
คัมภีร์ และไม่เคารพเชื่อฟั งผู้ ใดนอกจากพระเจ้า เพี ยงผู้ เดี ยว จุด หมายของนิกายนี้คือการรักษา
ศาสนาอิสลามให้บริสุทธิ์ตามแบบดั้งเดิม จึงปฏิเสธทุกสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน นิกายนี้มี
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ผู้นับถือแพร่หลายอยู่ใน ประเทศอินเดีย แอฟริกาตะวันออกและบางประเทศในตะวันออกกลาง (ภัทร
พร สิริกาญจน. 2546 : 84-85)

ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนาอิสลาม
ศาสนธรรมของศาสนาอิสลาม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นโองการมาจากพระเจ้า
จึงกลายเป็นธรรมนูญชีวิตของชาวมุสลิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นศาสน
ธรรมที่สมบูรณ์ดีแล้ว รวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ว่า ชี วิตมาจากอัลเลาะห์ ดังปรากฏในพระคัมภีร์
ว่า “มนุษยชาติทั้งหลาย จงยาเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าที่ได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่ง และได้
ทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของเขา และได้ทรงให้แพร่สะพัดไปจากทั้งสองนั้น ซึ่งบรรดาชายและ
บรรดาหญิงอันมากมาย และจงยาเกรงอัลเลาะห์ที่พวกเจ้าต่างขอกัน ด้วยพระองค์ และพึงรักษาเครือ
ญาติ แท้จริงอัลเลาะห์ทรงสอดส่องดูพวกเจ้าอยู่เสมอ” (อัลกุรอ่าน. 2555 : 4 : 1)
“จงราลึกถึงขณะที่พระเจ้าตรัสแก่มะลาอิกะฮฺว่า แท้จริงข้าจะสร้างมนุษย์คนหนึ่งจากดิน ”
(อัลกุรอ่าน: 38:71) “ ดังนั้น เมื่อข้าได้ทาให้เขามีรูปร่างสมส่วน และได้เป่าวิญญาณจากข้าเข้าไปใน
ตัวเขา ฉะนั้นพวกเจ้าจงก้มลงสุญูดต่อเขา” (อัลกุรอ่าน. 2555 : 38 : 72)
คาว่า “...วิญ ญาณที่เป่า..” ในภาษาอาหรับเรียกว่า “รูฮ์” เป็นจิตวิญญาณที่อยู่ภ ายใน
มนุษย์ ทาให้ชีวิตถูกลิขิตโดยองค์อัลเลาะห์
ชีวิตมนุษย์ยังต้องมีต่อในโลกหน้าหรือ “โลกบัรซัค” อัลกุรอ่านกล่าวว่า “และเบื้องหน้าของ
พวกเขามีโลกบัรซัค จนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมา” (มนุษย์ในทัศนะอิสลาม. 2555)
มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาบนพื้นฐานที่สะอาดบริสุทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้า ในลักษณะ ที่ว่ า ถ้า
หากไม่มีสิ่งยั่วยุภายนอกทาให้หลงทาง ชีวิตเขาจะดาเนินบนวิถีทางแห่งสัจธรรมตลอดไป เนื่องจากไม่
มีทารกคนใดคลอดออกจากครรภ์มารดาด้วยความผิดพลาดหรือมีบาปติดตัว แต่หลังจากนั้นวิถีชีวิตได้
เปลี่ ย นไปเพราะผลกระทบภายนอกที่ เกิ ดจาก ความชั่ว ช้ า และสิ่ งไม่ ดี ทั้ งหลายซึ่ งขึ้น อยู่กั บ การ
เลือกสรร หรือแม้ว่าจะมีกรรมพันธุ์ที่ไม่ดี แต่สิ่งนั้นก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ ของมนุษย์ได้
เพราะชีวิตที่มีการเลือกสรร หมายถึงการใช้สติปัญญาพิจารณาการกระทา และผลข้างเคียงที่จะเกิด
ตามมาภายหลัง หลังจากนั้นจึงตัดสินใจว่าจะทาหรือละเว้น อัลกุรอาน กล่าวว่า
“แท้จริงเราได้ชี้แนะแนวทางแก่เขาแล้ว บางคนเป็นผู้กตัญญู และบางคนเนรคุณ ” (มนุษย์ใน
ทัศนะอิสลาม. 2555)
ศาสนธรรมของศาสนาอิสลาม อยู่ในสายธารแห่งจริยธรรมระดับเดียวกับศาสนายิว ศาสนา
คริสต์ ดังนั้น จึงมีคาสอนที่กลมกลืนกันในหลายประเด็น โดยเฉพาะความจงรักภักดีต่อพระเจ้า การ
ดาเนินชีวิตตามวิถีที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ ชาวมุสลิมดาเนินชีวิตตามหลักศรัทธา และหลักปฏิบัติเพื่อ
จะได้เข้าถึงอาณาจักรของพระเจ้า จุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งความสุขสงบของชีวิต กล่าวโดยสรุป ชีวิต
ตามทัศนะของศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น
ทัศนะความคิดเกี่ยวกับชีวิตของศาสนาทั้งหมดตามที่กล่าวมา ศาสนาที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า
(ศาสนาเทวนิยม) มีความคิดในทางเดียวกันว่า ชีวิตของมนุษย์เป็นเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าบันดาลสร้าง
ขึ้น มาตามประสงค์ของพระองค์ การดาเนินชีวิตตลอดจนจุดหมายปลายทางของชีวิตจะอยู่ ในการ
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กาหนดของพระองค์ทั้งหมด ส่วนในทัศนะของศาสนาประเภทอเทวนิยม เช่น ศาสนาพุทธ มีแนวคิด
ว่าชีวิตมนุษย์เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาติ การดาเนินชีวิตอยู่ภายใต้การกาหนดของมนุษย์ มนุษย์
กาหนดชะตาชีวิตของตนเองด้วยตนเอง

หลักธรรมในการดาเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม
หลักธรรมในการดาเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม มีหลักคาสอนสาคัญแบ่งออกเป็นส่วน
ใหญ่ๆ ได้ 3 ส่วน คือ
1. หลักศรัทธาหรือความเชื่อในศาสนา
หลักความศรัทธา เรียกว่า อีมาน เป็นหลักคาสอนที่ชาวมุสลิมทุกคนจะต้องเชื่อว่า เป็น
ความจริงแท้และต้องยึดถืออย่างมั่นคง แม้จะไม่สามารถพิสู จน์ได้ด้วยประสาทสั มผัส ก็ตาม โดย
ศาสนาอิสลามได้แสดงหลักศรัทธาไว้ 6 ประการ คือ
1.1 ศรัทธาในอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวด้วยสุจริตใจ ศรัทธา ที่แท้จริงของมุสลิมที่มี
ต่อพระผู้เป็นเจ้านั้นหมายถึงการถวายทั้งกายและใจให้แก่พระองค์ การปฏิบัติผิดไปจากนี้ ถือว่ าเป็น
บาปมหันต์ที่มิอาจยกโทษให้ได้ มุสลิมที่ศรัทธาต่อพระผู้ เป็นเจ้าอย่างแท้จริงจะทาให้เขาละเว้นจาก
การท าชั่ ว ท าแต่ ค วามดี มี พ ลั งใจที่ จ ะเผชิ ญ กั บ เหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ ไม่ ว่าจะดี ห รือ ร้าย การศรัท ธา
ต่ออัลลอฮ์จึงเป็นหัวใจของการเป็นมุสลิม
1.2 ศรัทธาในมลาอิกะฮ์ ซึ่งเป็นเป็นเทพบริวารหรือเทวทูตของพระเจ้าเป็นผู้ทาหน้าที่เป็น
สื่อระหว่างอัลลอฮ์กับมนุษย์ มีจานวนมากมายสุดจะประมาณได้ เท่าที่มีระบุ ชื่อและหน้าที่เฉพาะก็มี
อยู่ 10 มลาอิกะห์ เช่น ยิบรออีล มีกาฮีล อิสรออีล เป็นต้น มีหน้าที่สนองพระบัญชาอัลลอฮ์แตกต่าง
กันออกไป
1.3 ศรัทธาในบรรดาศาสนทูตหรือผู้เทศนาทั้งหลาย เรียกว่า รอซูล ที่ได้ ล่วงลับไปแล้ว
และท่านนบีมุฮัมหมัดเป็น รอซูลคนสุดท้าย หลังจากท่านแล้วก็ไม่มีนบี ไม่มีร อซูลอีก ศาสนาอิสลาม
จาแนกศาสนทูตหรือผู้รับ โองการจากพระเจ้าให้ นาบัญ ญัติของ พระองค์มาสั่งสอน ชี้แนะแก่มวล
มนุษย์ด้วยกัน ในแต่ละยุคแต่ละสมัยออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.3.1 ผู้ได้รับมอบหน้าที่ให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามบทบัญญัติของพระเจ้า
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ศาสนทูตประเภทนี้เรียกว่า นบี
1.3.2 ผู้ได้รับมอบหน้าที่ให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามบทบัญญัติ ของพระเจ้า
และทาการเผยแผ่บทบัญญัตินั้นแก่มวลมนุษย์ชาติทั่วไปด้วย ศาสนทูตประเภทนี้ เรียกว่า รอซูลหรือ
สู ล ชาวมุ ส ลิ ม เชื่ อ กั น ว่ า ท่ านนบี มู ฮั ม หมั ด เป็ น ทั้ งนบี แ ละรอซู ล เพราะเป็ น แบบอย่ าง ที่ ดี ต าม
บทบัญญัติของพระอัลลอฮ์ และเป็นผู้เผยแผ่บทบัญญัตินั้นแก่มนุษยชาติด้วย
1.4 ศรัทธาในพระคัมภีร์ โดยให้ศรัทธาในความถูกต้องแต่ดั้งเดิมของ คัมภีร์ทั้งหลายของน
บีองค์ก่อนๆ และศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์สุดท้ายซึ่งไม่มี ผู้ใดสามารถประพันธ์เยี่ยงนั้น
ได้แม้แต่มาตราเดียว
1.5 ศรัทธาในวันพิพากษา โดยชาวมุส ลิมจะต้องมีความศรัทธาว่า โลกนี้ มีวันแตกดับจะมี
โลกใหม่และระบบใหม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้ว่าจะเป็นเช่น นั้นเมื่อใด มนุษย์จะถูกให้ฟื้นขึ้นรับโทษ
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และรางวัลตามกรรมของตน มุสลิมผู้ศรัทธาในวันพิพากษาและ สร้างสมความดีไว้มากจะได้ไปสู่โลก
หน้าและได้พบกับชีวิตนิรันดร
1.6 ศรัทธาในการกาหนดของพระเจ้า ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลอยู่ ภายใต้การกาหนด
ของพระเจ้าทั้งสิ้น แต่การกระทาของมนุษย์นั้นอยู่ที่เจตนาและการตัดสินใจ ของมนุษย์เอง (ดิเรก กุล
สิริสวัสดิ์. 2539 : 417)
2. หลักปฏิบัติหรือหน้าที่ในศาสนา
หลักปฏิบัติเรียกว่า อิบาดะห์ ชาวมุสลิมทุกคนจะต้องถือเป็นหน้าที่และเป็น กิจวัตรอันจะ
ขาดมิได้ ซึ่งการปฏิบัตินั้นแบ่งออกเป็น 5 ประการ ดังนี้
2.1 การปฏิญาณตน
การเป็ น มุ ส ลิ ม คื อ การปฏิ ญ าณด้ ว ยด้ ว ยความจริงใจว่า ไม่ มี พ ระเจ้ าอื่ น ใด นอก
จากอัลลอฮ์ และมูฮัมหมัดเป็นรอซูล (ศาสนทูต) ของอัลลอฮ์ เพราะผู้ใดก็ตามได้นมาซ ถือศีลอด หรือ
ได้ไปบาเพ็ญหัจญ์ แต่ไม่มีศรัทธาในอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์อย่างแท้จริง การงานของผู้นั้นก็ไม่มี
ผลแต่ประการใด เพราะขาดรากแก้ว และการยึดมั่นในคาปฏิญาณ อย่างเดียว โดยไม่แสดงออกด้วย
การกระทานั้นก็ไม่ใช่หลักการของอิสลาม การปฏิญาณตนจึงเป็นความศรัทธาในข้อแรกที่สาคัญมาก
ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ เปรียบเทียบไว้ว่า เสมือน กระโจมที่ต้องมีเสาเอกค้าอยู่ตรงกลาง ส่วนอีกสี่เสานั้น
เป็นหลักยึดเหนี่ยว ตามหลักปฏิบัติทั้ง 5 ประการ บางคนก็ปฏิบัติได้ครบถ้วน บางคนก็หย่อนยาน แต่
ถ้าผู้ใดละทิ้ง หลักเอกเมื่อใดก็เป็นอันหมดสิ้นกัน เสมือนว่ากระโจมนั้นต้องยุบลงมาทันทีฉันนั้น (ดิเรก
กุลสิริสวัสดิ์. 2539 : 417)
2.2 การนมาซ (ละหมาด)
คาว่า นมาซ เป็ น ภาษาเปอร์เซีย ในภาษาอาหรับเรียกว่า อัศ -เศาะลาฮ์ ชาวไทย
มุสลิมเรียกว่า ละหมาด เป็นการแสดงความเคารพต่อพระเจ้า เป็ นการปฏิบัติเพื่อแสดง ความภักดีต่อ
พระเจ้า เป็นหลักการที่สร้างความมีระเบียบวินัย ขจัดกิเลสและสร้างความเป็น อันหนึ่งเดียวกันใน
ประชาคมมุสลิม การนมาซในวันหนึ่งมี 5 เวลา คือ เวลารุ่งเช้าก่อนตะวันทอแสง เวลากลางวัน เวลา
คล้อยบ่าย เวลาพลบค่าเมื่อพระอาทิตย์ตกลับดวงไปแล้ว และเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่มนุษย์กาลัง
อยู่ในความสุขสบายจากการนอนหลับ ในเวลาที่กาลังสาละวนกับธุรกิจกับการรื่นเริงหรรษาและกับ
การพั ก ผ่ อนนี่ เองที่ ศ าสนาอิส ลามก าหนดให้ มุ ส ลิ ม ฉุก คิ ด และเสี ย สละเวลาเพี ย งเล็ กน้ อ ยเข้ าเฝ้ า
พระอัลลอฮ์ด้วยการนมาซเพื่อการทาจิตให้เป็ นสมาธิ การเข้าแถวในการนมาซนั้นแสดงถึงความมี
ระเบียบวินัย การก้มเป็นการคารวะ และการกราบเป็นการนอบน้อมอย่างสูงสุดที่มนุษย์ จะพึงกระทา
ได้ อิริยาบถต่างๆ ในการนมาซจึงเป็นการแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวที่นอบน้อมที่สุดอันมนุษย์พึงมี
ต่อพระเจ้า ดังนั้น จึงห้ามการนมาซเพื่ ออวดอ้างหรือห้ามการนมาซแบบเนือยๆ ไม่ตั้งใจ กระทาพอ
เป็น พิธีอย่างเสียไม่ได้
2.3 การถือศีลอด
การถือศีลอด เรียกในภาษาอาหรับว่า อัศ -เศาม์ หรือ อัศ-ศิยาม หมายถึง การเว้นจาก
การกิน ดื่ม การร่วมประเวณีตั้งแต่รุ่งสางจนถึงพลบค่า ในทางปฏิบัติยัง หมายถึง การห้ามพู ดเท็จ
นิ น ทา คดโกง ดูสิ่ งลามก ให้ อดกลั้ นความโกรธ ให้ มีความอดทน และพูดดี ทาดี มีจิตใจผ่องแผ้ ว
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การถือศีลอดตามหลักการของศาสนาอิสลาม ไม่ใช่เพื่ออดอาหารอย่างเดียว แต่ต้องงด
วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-85-

เว้นอีกหลายข้อพร้อมทั้งฝึกจิตให้เข้มแข็ง มุสลิมชายหญิงทุกคนที่บรรลุนิติภาวะ คือ มีน้าอสุจิหรือมี
ประจาเดือน แล้วต้องถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ตามปฏิทินทางจันทรคติอันเป็นเดือนที่เก้าของ
ฮิจญ์เราะฮ์ศักราชบางปีก็มี 29 วัน บางปีก็มี 30 วัน นอกจากเดือนเราะมะฎอนแล้ว มุสลิมจะถือศีล
อดในวาระอื่นๆ ตามสมัครใจก็ได้ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถือสีลอด คือ กรรมกรผู้ทางานหนัก เช่น
นักประดาน้า กรรมกรในเหมืองถ่านหิน ทหารที่ออกสนามรบ คนแก่ที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ คนป่วย
สตรีที่มีรอบเดือน หญิงพักฟื้นหลังจากการคลอดบุตร เป็นต้น ผู้ที่ขาดการถือศีลอด ทั้งๆ ที่ตนสามารถ
ถือได้นั้ นต้องถือชดใช้ในเดือนอื่น ของรอบ 11 เดือนนั้น ส่วนคนแก่ก็ให้ไถ่ ภาระของตนโดยการให้
อาหารแก่คนขัดสนยากจนคนละ 1 มื้อในแต่ละวันที่ขาดการถือศีลอด ในระหว่างการถือศีลอดตั้งแต่
เช้าจนพลบค่า จะดื่มน้าไม่ได้ แต่ให้กลืน น้าลายตนเองได้ พูดเท็จไม่ได้ เพราะทาให้จิตใจมัวหมอง ลัก
ขโมย ห้ามดูสิ่งลามกหรือพูดจาลามกลวนลามทางชู้สาวด้วย เมื่อถือศีลอดครบเดือนเราะมะฎอนแล้ว
ให้บริจาคทานเป็นข้าวหรือเงินแทนสมาชิกทุกคนในครอบครัวแก่คนยากจนขัดสน ก่อนจะนมาซอีดซึ่ง
ถือว่าเป็นวันตรุษและให้กระทาได้ 3 วันล่วงหน้า ถ้าบริจาคหลังจากนมาซอีดแล้ว ถือว่าเป็นทานอาสา
(การบริจาคทานทั่วๆ ไป) ไม่ใช่ทานตามบทบัญญัติ ในเดือนเราะมะฎอน มุสลิมทั่วโลกจะอยู่ในภาวะ
เดียวกันแห่งการถือศีลอด กล่าวคือ การเว้นความชั่ว ส่งเสริมการทาความดีและเสริมสร้างพลังจิตขอ
ตนให้ชนะอานาจ ฝ่ายต่า (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์. 2539 : 483)
2.4 การจ่ายซะกาฮ์
ซะกาฮ์ แปลว่า ทาให้งอกเงยขึ้น การขัดเกลากิเลสทาให้จิตใจผ่องแผ้ว เป็น การจ่าย
ทานตามข้อบัญญัติของศาสนาอิสลาม นอกเหนือจากการบริจาคทานทั่วๆ ไปซึ่งเรียกว่า ทานอาสา
ซะกาฮ์ ต้องจ่ายจากเงิน ทรัพย์สิน ธัญญาหารที่มีเกินพิกัดและอยู่ใน ครอบครองครบหนึ่งปีหรือตาม
ฤดูกาลของธัญพืช บุคคลที่มีสิทธิ์รับซะกาฮ์มี 8 ประเภท คือ (1) คนยากจน (2) คนขัดสน ได้แก่ ผู้มี
อาชีพ มีรายได้ แต่ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายจริง (3) เจ้าหน้าที่ในการเก็บจัดการและจ่ายซะกาฮ์ ซึ่งไม่
มีอาชีพอื่นและยากจนเช่นกัน (4) ผู้ที่โน้มมารับนับถืออิสลาม แต่ยากจนหรือถูกญาติตัดขาด (5) ทาส
ที่ต้องการทรัพย์ไปไถ่ตัวเองให้เป็นอิสระ มีสิทธิ์รับซะกาฮ์เพียงเท่าที่ จะนาไปไถ่ตัวเอง (6) ผู้เป็นหนี้
จากการประกอบอาชีพที่สุจริต มี สิทธิ์รับซะกาฮ์เพียงเท่าที่เป็น หนี้ (7) ในแนวทางพระเจ้า หมายถึง
เพื่ อส่ ว นรวมหรื อแม้แต่ ในการสงคราม รับซะกาฮ์เพี ยง ค่าใช้ จ่ายระหว่างดาเนิ นการ และ (8) ผู้
เดิน ทางซึ่งตกค้างในต่างแดนและหมดความสามารถจะเดินทางต่อไปได้ มีสิ ทธิ์รับซะกาฮ์ได้เพียง
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็น บุคคลผู้มีรายได้ครบหนึ่งปีเมื่อมีเงินเหลือเกินจากการใช้จ่ายตามอัตภาพแล้ว ต้อง
จ่ายร้อ ยละสองครึ่ งจากยอดเงิน ต้น แก่องค์ การที่มี เจ้าหน้ าที่ ตรวจสอบ เก็บและจ่ายซะกาฮ์ (บั ย
ตุลมาล) เช่น นาย ก มีเงินเดือน 15,000 บาท นาย ก มีครอบครัวใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท นาย
ก ต้องจ่ายซะกาฮ์จากเงินต้น 180,000 บาท เป็นเงินปีละ 4,500 บาท แก่บัยตุลมาล เป็นต้น ผู้ใดไม่
จ่ายซะกาฮ์ เมื่อมีร ายได้ซึ่งจ าต้องจ่าย ศาสนาอิส ลามถือว่าทรัพ ย์สิ น ที่ผู้ นั้น หามาได้ยังไม่ส ะอาด
อย่างไรก็ตาม รายได้นั้นจะต้องได้มาโดยชอบธรรม ไม่ใช่จากการ ขโมยปล้นหรือคดโกง ไม่ใช่จากการ
พนันหรือการค้าขายที่ต้องห้าม เช่น ค้าของมึนเมา ค้าประเวณี เป็นต้น ความประสงค์หลักของการ
เก็บและจ่ายซะกาฮ์นั้นก็เพื่อเอาทรัพย์จากคนมั่งมี ในจานวนน้อยที่สมควรไปแจกจ่ายแก่คนยากจน
ขัดสนซึ่งรวมอยู่ใน 8 ประเภท ดังกล่าวแล้ว ข้างต้น (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์. 2539 : 485)

วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-86-

2.5 การบาเพ็ญฮัจญ์
การบ าเพ็ ญ ฮั จ ญ์ คื อ การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ที่ น ครมั ก กะฮ์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบี ย ในเทศกาลฮัจ ญ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 12 เดือนที่ 12 ของฮิจญ์ เราะฮ์ ศักราช
โดยมากหลังจากนั้นผู้ไปบาเพ็ญฮัจญ์จะเดินทางไปที่ นครอัล-มดีนะฮ์ เพื่อเยี่ยมชมและนมาซที่มัสยิด
นะบะวีย์ด้วย การบาเพ็ญฮัจญ์ในสถานที่และช่วงเวลาที่กาหนดไว้นั้นเป็นมหาสมาคมแห่ง มนุษยชาติ
ผู้มีความสามารถจะเดินทางไปถึงได้ คือ มีร่างกายแข็งแรง มีทรัพย์สาหรับการเดินทางไปกลับ ถ้าไม่ได้
อยู่ตามเงื่อนไขนี้ก็ไม่ต้องไปบาเพ็ญฮัจญ์ ผู้ชายนุ่งเพียงผ้านุ่งและสวมผ้าพันกายที่ไม่มีรอยเย็บรวม
เพียงสองผืนที่เป็น สีขาวเท่านั้น เรียกว่าชุด อิห์รอม ห้ามใช้ ผ้าย้อมสีใดๆ ส่วนผู้หญิงให้นุ่งผ้านุ่งสวม
เสื้อคลุมกาย คลุมศีรษะ เปิดได้เฉพาะใบหน้า ฝ่ามือและข้อเท้า ใช้ได้เฉพาะผ้าสีขาวหรือสีดาเท่านั้น
ทั้งชาย และหญิงจะใช้ผ้าไหมแพรพรรณไม่ได้ ต่างเวียนรอบหินอัล -กะอ์บะฮ์ จากซ้ายไปขวาเจ็ดรอบ
แล้วไปเดินบ้างวิ่งเหยาะๆ บ้างระหว่างเนินเขาอัศ-เศาะฟาและอัล-มัร์วะฮ์ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กันอีก เจ็ดรอบ
ให้นมาซที่ลานของอัล-กะอ์บะฮ์แล้วกลับที่พัก ห้ามสวมหมวกหรือคลุมศีรษะ แต่ให้ กางร่มกันร้อนได้
ห้ามสวมรองเท้าหุ้มส้น แต่สวมรองเท้าแตะได้ ห้ามเกี้ยวพาราสีกัน ด่าทอ ขโมย ทะเลาะเบาะแว้งหรือ
ทาร้ายร่างกายกัน คนแก่ที่วิ่งไม่ได้จะนั่งแคร่หรือรถเข็นก็ได้ ดังนั้น การบาเพ็ญฮัจญ์จึงเป็นหลักสูตร
สาหรับเสริมสร้างให้เป็นคนดีอย่างแท้จริง ที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวมุสลิม 1,000
ล้านคน วันที่สาคัญที่สุดของการบาเพ็ญฮัจญ์ คือ การชุมนุมกันที่ทุ่งอะเราะฟะฮ์ในเวลากลางวันของ
วันที่ 9 เดือน 12 ผู้ใดก็ตามที่ได้ปฏิบัติข้อบัญญัติต่างๆ ของการบาเพ็ญฮัจญ์ แต่ไม่ได้ไปชุมนุ มในวัน
ดังกล่ าว ณ ทุ่ งอะเราะฟะฮ์ ถื อว่าผู้ นั้ น ไม่ได้บ าเพ็ ญ ฮัจ ญ์ ใกล้ ๆ กั บ หิ น อัล -กะอ์บ ะฮ์มีบ่ อน้ าซึมซั บ
สาหรับดับกระหายซึ่งมีน้าไหลตลอดมาหลายพันปีแล้ว ผู้ที่ได้บาเพ็ญฮัจญ์ครั้งแรกนั้นถือว่าได้กระทา
ตามศาสนาบัญญัติ ส่วนจะไปบาเพ็ญอีกกี่ครั้งจากนี้นั้นถือว่าเป็นการอาสา (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์. 2539 :
483-484) หลักการทั้ง 2 นี้ เป็นพื้นฐานอันจาเป็นสาหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคนทั้งที่ สืบทอด
จากบิดามารดามาแต่เดิ มหรือเพิ่งเข้ารับใหม่ก็ตาม จะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยถ่องแท้ และประพฤติ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3. ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามมีข้อห้ามที่เป็นหลักใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ห้ ามตั้งภาคีห รือน าสิ่ งอื่นขึ้นเที ยบเคียงพระเจ้า เช่น การยึดมั่นถือมั่น ต่อเงินตรา
ชื่อเสียง วงศ์ตระกูล เกียรติยศ ประเพณี เหนือการยึดมั่นต่อพระเจ้า
3.2 ห้ามกราบไหว้บูชา รูปปั้น วัตถุ ต้นไม้ ก้อนอิฐ ก้อนหิน ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ แม่น้า
ภูเขา ผีสางเทวดา เพราะในศาสนาอิสลามไม่มีเจ้าที่เจ้าทาง ดังนั้นจึงห้ามเซ่นไหว้สิ่งใดๆ
3.3 ห้ามเชื่อดวง ห้ามผู้ ดวง ห้ามดูหมอ ห้ามเชื่อโหร ห้ามการเสี่ยงทาย ห้ามถือโชคลาง
และใช้เครื่องรางของขลัง
3.4 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ห้ามเสี่ยงทาย เสี่ยงโชค ห้ามแทงม้า
3.5 ห้ ามกิน สัตว์ที่ตายเอง สั ตว์ที่มีโรค เลือดสัตว์ทุกชนิด สุ กร สุ นัข ห้ ามกินสัตว์ที่ถูก
นาไปเซ่นไหว้ สัตว์ที่ถูกรัดคอตายโดยที่ไม่เชือดให้เลือดไหล สัตว์ที่เชือดโดยมิได้กล่าวนามของอัลลอฮ์
ห้ามกินสัตว์ที่มีลักษณะอันน่ารังเกียจ สัตว์ที่มีเขี้ยวหรือที่ดุร้าย เช่น เสือ จระเข้ สัตว์ที่ตะปบสัตว์อื่น
กินเป็นอาหาร เช่น เหยี่ยว กา เป็นต้น
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3.6 ห้ามเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด เช่น เหล้ า เบียร์ กระแช่ กัญชา ยาฝิ่น อะไรก็ตามที่เสพ
เข้าไปแล้วมันทาอันตรายต่อร่างกาย เป็นสิ่งต้องห้ามทั้งสิ้น นักปราชญ์มุสลิม บางกลุ่มมีความเห็นว่า
แม้กระทั่งบุหรี่ก็เป็นสิ่งต้องห้ามเหมือนกัน
3.7 ห้ามผิดประเวณีไม่ว่าจะด้วยความยินยอมหรือสมัครใจทั้งสองฝ่ายก็ตาม ข้ อห้ามใน
เรื่องการผิดประเวณีนี้อิสลามไม่ได้ห้ามการผิดประเวณีอย่างเดียว แต่ยังห้ามการติดต่อสัมพันธ์ที่จะชัก
นาไปสู่การผิดประเวณีด้วย เช่น การคบหากันระหว่างเพศนั้นจะต้องมี ขอบเขตจากัด ห้ามสุงสิงเกิน
ขอบเขตแม้ว่าจะเป็นเครือญาติก็ตาม
3.8 ห้ามฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยไม่มีเหตุผลตามที่ศาสนากาหนดไว้
3.9 ห้ามประกอบอาชีพที่ไม่ถูกต้องด้วยศีลธรรมหรืออาชีพ นั้นจะนาคน ไปสู่หายนะ เช่น
ตั้งซ่องโสเภณี ตั้งโรงเหล้า บาร์ อาบอบนวด ปล่อยเงินกู้โดยวิธีเก็บดอกเบี้ย รับซื้อของโจรและเปิด
สถานเริงรมย์ทุกชนิด
3.10 ห้ามบริโภคอาหารที่หามาได้โดยไม่ชอบธรรม
3.11 ห้ามกักตุนสินค้า จนราคาสินค้าขึ้นสูงแล้วนาสินค้าออกมาขาย
3.12 ห้ามใส่ร้ายป้ายสี นินทาหรือกระทาการใดๆ ที่จะสร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง
เพื่อบ้าน สังคม และประเทศชาติ
ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นข้อห้ามหลักใหญ่ๆ ในอิสลาม นอกจากนี้ แล้วยังมีข้อห้าม
อื่นๆ ที่ไม่สามารถนารายละเอียดทั้งหมดมากล่าวได้ (อิมรอน บิยูซุฟ และ อลีย์ บิน อิบรอฮีม. 2546 :
108-109)

เป้าหมายชีวิตตามทัศนะศาสนาอิสลาม
คาสอนหรือศาสนบัญญัติได้ชี้แนะว่า “อิบาดัต” คือ การยอมตามเจตจานงของพระเจ้า (อัล
เลาะห์) เป็นเป้าหมายของมนุษย์ อันจะนามาซึ่งการบรรลุธรรม ตลอดจนความผาสุกในโลกนี้และโลก
หน้า อีกนัยหนึ่งจุดประสงค์ของชีวิตก็คือ การแข่งขันกันทาความดี อัล -กุรอาน กล่าวว่า “แท้จริงอัลกุรอานนี้ ชี้นาไปสู่แนวทางที่ดีมั่นคงที่สุดในท่ามกลางแนวทางทั้งหลาย” (อัล-อิสรออฺ. 9) และ “เรา
ได้ประทานคัมภีร์นี้ลงมาให้แก่เจ้าซึ่ง (เป็นคัมภีร์ที่) สาธยายทุกสรรพสิ่ง ” (อัน-นะหลฺ. 89) อัล-กุรอาน
ได้ยืนยันถึงทัศนะดังกล่าวนี้ไว้ว่า “ทุกกลุ่มชน (หรือทุกๆ คน) มีทิศทางและเป้าหมายที่มุ่งหน้าไปสู่
(ทิศทางนั้นๆ) ดังนั้น พวกเจ้าจงรุดหน้าไปสู่ความดีงามเถิด (เพื่ อจะได้ไปถึงยังเป้าหมายหนึ่งอันสูงส่ง
ยิ่ง)” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ. 148)
1. แผนของการดาเนินชีวิต
แนวทางและแบบแผนของการดาเนินชีวิตเพื่อไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้น อัล -กุรอานใช้คา
ว่า “ดีนะ” ในความหมายว่า ผู้ศรัทธาหรือผู้ปฏิเสธก็ตามต่างก็มี “ดีนะ” ทั้งสิ้น เนื่องจากการดาเนิน
ชีวิตของมนุษย์มิอาจก่อรูปขึ้นโดยปราศจากแนวทางและแบบแผนได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางที่มาจาก
ศาสดาและโองการ (วะหย์ ) ของพระผู้ เป็ นเจ้า หรือแบบแผนที่ ถูกกาหนดขึ้น โดยมนุษ ย์เองก็ตาม
แนวทางและแบบแผนในการดาเนินชีวิตที่ดีและมั่นคงที่สุดสาหรับมนุษย์ ได้แก่ แนวทางที่ได้รับการ
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ชี้นาโดยธรรมชาติของการสร้างสรรค์ในตัวมนุษย์ มิใช่โดยอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลหรือของสังคม
แต่อย่างใด
“ดีนะ” ที่ถูกต้องนั้น ต้องได้รับรองจากอัลเลาะห์ ซึ่งดีนะที่รับรองโดยอัลเลาะห์ คือ การยอม
จานน ต่อพระประสงค์ของพระองค์ หมายถึงการยอมจานนต่อธรรมชาติแห่ งการสร้างสรรค์ของ
พระองค์ซึ่งได้เรียกร้อง มนุษย์ไปสู่ประมวลข้อบัญญัติหนึ่งโดยเฉพาะ
สาหรับมุสลิมแล้ว “อัลเลาะห์” ผู้ทรงสูงส่งจะทรงชี้นาทางทุกๆ สรรพสิ่งไปสู่ความผาสุกและ
เป้าหมายของการสร้างสรรค์อันเฉพาะเจาะจงต่อสิ่งนั้นๆ ด้วยวิถีทางแห่งการสร้างสรรค์ ของพระองค์
ดังนั้น เส้นทางที่แท้จริงสาหรับมนุษย์ในการดาเนินชีวิตจึงได้แก่เส้นทางที่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของ
มนุษย์ได้เรียกร้องเข้าไปสู่เส้นทางดังกล่าว และได้แก่การนาเอากฎเกณฑ์ต่างๆ มาปฏิบัติใช้ทั้งในชีวิต
ส่วนบุคคลและชีวิตในทางสังคม ซึ่งมนุษย์ที่มีธรรมชาติอั นบริสุทธิ์จะได้รับการชี้นาไปสู่การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์เหล่านั้นและนาไปสู่
2. เป้าหมายแบบในวิถีแห่งมุสลิม 2 อย่าง
2.1 เป้าหมายในโลกนี้ เป็นเป้าหมายเพื่อให้ตนมีความสุขทั้งทางกายและใจ หมดความ
ทุกข์ ความหวาดกลัว และทาให้สังคมและโลกมีความสุข
2.2 เป้าหมายในโลกหน้า (ปรชัค) คือ การพ้นจากการถูกลงโทษ ได้เข้าถึงสวรรค์ รับความ
โปรดปรานจากพระเจ้า มีความสุขตลอดไป พ้นจากความทุกข์ ความทรมานต่างๆ ชีวิตในโลกปรชัค
ตามคาพรรณนาสภาพชีวิตในสวรรค์ไว้กล่าวว่า “จงกินและดื่มตามสบาย เพราะสิ่งที่สูเจ้าได้กระทา
แล้วเถิด” “เขาจะได้นอนบนเก้าอี้นวมเป็นแถว แล้วเราจะให้เขาแต่งงานกับสาวผู้มีนัยน์ตาโต” “ผู้ใด
มีความเชื่อและลูกหลานก็เชื่อตาม เราจะให้ลูกหลานของเขาได้พบกับเขา และเราจะไม่โกงเขาเพราะ
การงานของเขาเป็นอันขาด ทุกคนได้รับประกันว่าจะได้สิ่งที่เขาควรจะได้ และเราจะยื่นผลไม้และเนื้อ
ชนิดที่เขาชอบให้เขา พวกเขาจะได้ส่งถ้วยที่มีข้อเสียหายและบาปต่อๆ กันไปจนทั่ว และพวกเด็กรับใช้
จะแวดล้อมเขาประดุจไข่มุกที่ซ่อนไว้ ” (คุณค่าของอัลกุรอานในวิถีชีชิตของมุสลิม. 2555.)
โดยสรุปจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ศาสนาสนใจก็คือเป้าหมายสูงสุดและเป็น
ขั้นสุดท้ายของชีวิตจริงๆ เป้าหมายเหล่านี้ศาสนาทุกศาสนาสอนไว้อย่างชัดเจน และพอประมวลลง
เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ (1) การมีชีวิตอยู่ด้วยการเว้นจากความชั่วทั้งปวง การ
ทากรรมดี และการชาระจิตของตนให้สะอาด สว่าง สงบ เมื่อชีวิตสิ้นสุ ดลงก็เป็นสิ้นสุดแห่งกระแสชีวิต
ไม่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป ตามหลักคาสอนของศาสนาพุทธ (2) การมีชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาใน
พระเจ้าอยู่ในความดี ได้รับการอภัยบาป ตายแล้วไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าชั่วนิรันดร เป็นทัศนะของ
ศาสนาคริสต์ (3) การมีชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาในพระเจ้าอยู่ในความดี ตายแล้วไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้า
ชั่วนิรันดร ตามทัศนะศาสนาอิสลาม ส่วนความแตกต่างที่สาคัญนั้น เป็นเรื่องของสถานภาพของบุคคล
ผู้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้ว ศาสนาเทวนิยมกลุ่มเสมิติกเห็นว่า ชาวสวรรค์
ยังคงมีความเป็นปัจเจกบุค คลเหมือนยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ บางพวกก็เห็นว่าชาวสวรรค์มีพร้อมทั้งรูป
กายและนามกาย ดังนั้นมิตรสหายจึงคงไปพบกันที่สวรรค์และยังคงจากันได้ แต่บางพวกก็เห็นว่า
สวรรค์มีเพีย งนามกาย (spiritual body) เท่านั้ น การจากันได้จึงไม่มี ทุกคนมีฐ านะเท่ าเทียมกัน
เนื่ อ งจากไม่ มีภ ารกิจ ใดๆ จะต้องทา ชาวสวรรค์จึงได้แ ต่ส รรเสริญ พระเจ้าตลอดกาล (โปรแกรม
ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2557 : 41-42)
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สรุป
ศาสนาอิสลามในปัจจุบัน มีผู้นับถือมากเป็นอันดับ 2 รองจากศาสนาคริสต์ โดยมีศาสนิกกว่า
900 ล้านคน ผู้นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศต่างๆ แถบตะวันออกกลาง และในทวีป
แอฟริกา ส่วนทวีปเอเชียก็มีมากในประเทศปากีสถาน บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จานวน
มุส ลิ ม เพิ่ มขึ้ น เรื่ อยๆ เพราะความเข้ม งวดในสั งคมมุ ส ลิ มที่ ไม่ ยอมให้ ค นในออกแต่ให้ ค นนอกเข้ า
อย่ างเช่น ห้ ามแต่งงานกั บ คนต่ า งศาสนา ส่ ว นคนต่ างศาสนาจะมาแต่งงานกั บ มุ ส ลิ มได้ แต่ ต้ อ ง
เปลี่ยนเป็นมุสลิมเสียก่อน ประเทศมุสลิมเหล่านี้จะคอยช่วยเหลือกันร่วมมือกันในด้านต่างๆ ในเมื่อมี
ปัญหากับประเทศต่างศาสนา ตลอดทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติมาก เช่น น้ามัน แก๊ส และแร่ธาตุต่างๆ
จนกลายเป็นฐานเสียงสาคัญเสียงหนึ่งบนเวทีโลก แต่ทว่าภายในประเทศที่นับถือแต่ศาสนาอิสลามเอง
ยังขาดความเป็นเอกภาพ แบ่งแยกเป็นค่ายและเป็นนิกายต่างๆ มากมาย ยิ่งกว่านิกายในศาสนาใด
และยังไม่มีองค์กรที่จะสามารถประสานรอยร้าวนี้ได้อย่างมี ประสิทธิผล จะเห็นได้จากประเทศอิรัก
และประเทศอิหร่าน ซึ่งก็นับถือศาสนาอิสลามด้วยกัน และเป็นนิกายเดียวกัน แต่ก็มาทาสงครามกัน
เป็นเวลานานติดต่อกันถึง 8 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2523 ถึง พ.ศ.2531 ต้องสูญเสียชีวิตผู้คนมากมายและ
ทรัพย์สินมหาศาล และหลังจากเลิกรบกันแล้ว เพราะการไกล่เกลี่ยของสหประชาชาติ ประเทศอิรักก็
ได้บุกยึดประเทศคูเวต ซึ่งเป็ น ประเทศมุสลิมเช่นกันอีก โดยอ้างว่าเป็นจังหวัดหนึ่ งของตน ร้อนถึง
สหประชาชาติอัน มี สหรัฐอเมริกาและสั มพันธมิตรเป็นตัวแทนช่ วยกันตอบโต้จนประเทศอิรักยอม
จานนเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทาให้ประอิรักและประเทศคูเวตต้องสูญเสียชีวิตผู้คนและทรัพย์สิน มากมาย
เช่นกัน เพราะฉะนั้น แม้ศาสนาอิสลามจะมีศาสนิกมาก แต่ก็เป็นการรวมตัวอย่างหลวมๆ เท่านั้น อีก
ทั้งปัจจุบันโลกก็กาลังเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี อีกทั้งอารยธรรมตะวันตกกาลัง ไหล
บ่ามาสู่ประเทศต่างๆ อย่างรุนแรง มีอิทธิพลส่งผลให้มุสลิมไม่น้อยค่อยเปลี่ยนแปลงชีวิต ของตนใหม่
คลายความเข้มงวดเป็ น มุส ลิ ม ดั้งเดิม กลายเป็ นมุ ส ลิ มใหม่ม ากขึ้นทุ กที ก็ยิ่งทวี ความแตกแยกใน
ศาสนาอิสลามเอง (มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย. 2550 : 436)
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คาถามทบทวนท้ายบท
ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุด
1.ข้อใดคือความหมายของคาว่า อิสลาม?
ก. สันติสุข
ข. ยอมจานน
ค. ถ่อมตน
ง. ถูกทุกข้อ
2. ศาสดามูฮัมหมัดเผยแพร่ศาสนาให้แก่ใครเป็นคนแรก?
ก. คาดียะห์
ข. เซอิด
ค. อบูบักร์
ง. โอมา
3. คาว่า "โมสเลม (Moslem) มีความหมายว่าอย่างไร?
ก. ยอมจานน
ข. อ่อนน้อมถ่อมตน
ค. ทรยศ
ง. สันติ
4. ผู้สืบทอดตาแหน่งต่อจากศาสดานบีมูฮัมหมัด เรียกว่า อะไร?
ก. อิหม่าม
ข. นบี
ค. กาหลิบ
ง. ข้อ ข และ ค ถูกต้อง
5. คัมภีร์อัลกุรอาน มีคาแปลตรงกับข้อใด?
ก. สิ่งที่จะต้องอ่าน
ข. บทท่อง
ค. บทอ่าน
ง. ถูกทุกข้อ
6. หนังสือรวบรวมโอวาทและจริยาวัตรของศาสดานบีมูฮัมหมัดเรียกว่าอะไร?
ก. อัลกุรอาน
ข. อายะห์
ค. อัลฮะดิส
ง. ญุซฮ์
7. หลักการที่เป็นข้อบังคับสาหรับบุคคลในศาสนาอิสลาม คือข้อใด ?
ก. หลักศรัทธา
ข. หลักคุณธรรม
ค. หลักปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
8. คาว่า ศรัทธาในมลาอิกะฮ์ ได้แก่ข้อใด?
ก. ศรัทธาในพระเจ้า
ข. ศรัทธาในท่านนบีมูฮัมหมัด
ค. ศรัทธาในเทพบริวาร
ง. ศรัทธาในวันพิพากษา
9. ข้อใดคือหลักปฏิบัติที่เรียกว่า อิบาดะห์?
ก. การปฏิญาณตน
ข. ศรัทธาในพระคัมภีร์
ค. การนมาซ
ง. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
10. การนมาซหรือละหมาดตามหลักการของอิสลามในหนึ่งวันต้องทากี่ครั้ง?
ก. 4 ครั้ง
ข. 5 ครั้ง
ค. 6 ครั้ง
ง. 7 ครั้ง
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ตอนที่ 2 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. คัม ภีร์ ในศาสนาอิส ลามมีคัม ภี ร์ใดบ้ าง นั กศึ กษามี ความคิด เห็ นอย่างไรกับ การ ยึดถื อ
คัมภีร์อัลกุรอานเป็นธรรมนูญสูงสุดในการดาเนินชีวิตของผู้นับถือศาสนา อิสลาม?
2. จงยกตัวอย่างหลักคาสอนที่สาคัญของศาสนาอิสลามมา 2 ประเด็น พร้อมทั้งแสดงความ
คิดเห็นว่านักศึกษาเห็นด้วยกับหลักคาสอนใด เพราะเหตุใด?
3. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างนิกายซุนนีและนิกายชีอะฮ์ มาพอเข้าใจ?
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 6
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
การศึกษาศาสนาอย่างเป็นวิชาการ
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
หลักธรรมกับแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังหลักธรรมในศาสนา
สาระสาคัญ
1. เป็ น ชี วิต ที่มี ความสุ ขทั้งร่างกาย จิตใจ ซึ่ งเป็ นผลจากการตอบสนองความต้องการทั้ ง
ภายใน และภายนอกที่เหมาะสมกับวิถีการดารงอยู่ของมนุษย์ คุณภาพชีวิตมีบทบาทสาคัญทั้ งในด้าน
ความผาสุกของมนุษย์ในการดารงชีวิตและการสร้างผลงานที่มีคุณค่า เรื่องความสุขและคุณภาพชีวิต
ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ ความสุขของชีวิตได้มีการกล่าวกันมาตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบัน
2. “หลั กธรรม” ส าหรับ นาไปปฏิ บัติในชี วิตประจาวัน หลั กธรรมเหล่ านี้จะมีเนื้ อหาเป็ น
ข้อ แนะน าบ้ าง ค าสั่ งบ้ าง ว่าให้ เราท าอย่ างนี้ อ ย่ างนั้ น โดยศาสนาจะมี ค าอธิ บ ายว่าหากท าตาม
หลักธรรมเหล่านี้แล้ว เราจะได้อะไรเป็นผลตอบแทน หลักธรรมในศาสนาทั้งหลายนั้นเป็น “ผลอัน
สาเร็จรูปมาแล้ว” โดยมีแนวคิดหรือวิธีคิดบางอย่างอยู่เบื้องหลัง
3. “หลั ก ธรรม” ส าหรั บ น าไปปฏิ บัติ ในชีวิตประจาวัน หลั กธรรมเหล่ านี้ จะมี เนื้อ หาเป็ น
ข้อ แนะน าบ้ าง ค าสั่ งบ้ าง ว่าให้ เราท าอย่ างนี้ อ ย่ างนั้ น โดยศาสนาจะมี ค าอธิ บ ายว่าหากท าตาม
หลักธรรมเหล่านี้แล้ว เราจะได้อะไรเป็น ผลตอบแทน หลักธรรมในศาสนาทั้งหลายนั้นเป็น “ผลอัน
สาเร็จรูปมาแล้ว” โดยมีแนวคิดหรือวิธีคิดบางอย่างอยู่เบื้องหลัง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายความความหมายของคาว่าศาสนาอย่างเป็นวิชาการ
2. อธิบายความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
3. อธิบายหลักธรรมกับแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังหลักธรรมในศาสนา
กิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1. การบรรยาย
2. การอภิปรายกลุ่มย่อย
3. การบันทึกการเรียนรู้ในแฟ้มสะสมผลงาน
4. งานมอบหมาย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิถีแห่งชีวิต
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

3. บทเรียนออนไลน์ http://lmsonline.nrru.ac.th/course/index.php?categoryid=69
การประเมินผล
1. ประเมินจากการร่วมทากิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินจากการสรุปการอภิปราย
3. ประเมินจากใบสรุปการเรียนรู้และแฟ้มสะสมผลงาน
4. ประเมินจากผลการสอบระหว่างภาคเรียนและปลายภาค
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บทที่ 6
ศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เมื่ออารยธรรมของมนุษย์พัฒนาขึ้น สิ่งหนึ่งที่ถือกันว่าเป็นส่วนสาคัญของอารยธรรมนั้นคือ
ความรู้ ความรู้นั้นทาให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ ยิ่งความรู้พัฒนามากเท่าใดเราก็ยิ่งแตกต่างจาก
สัตว์เหล่านั้นมากเท่านั้น เวลานี้มนุษย์ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้ทั้งที่ตามธรรมชาตินั้นโลกนี้เป็น
ของมนุษย์ สัตว์ และพืชเสมอเหมือนกัน สิ่งที่ทาให้เรามีสถานะอยู่สูงกว่าสิ่งต่างๆ เช่นนั้นก็คือความรู้
นั่นเอง ความรู้นั้นสัมพันธ์กับความฉลาด ปัจจุบันเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้มนุษย์
เราฉลาดกว่าสัตว์ชนิดอื่น นักวิทยาศาสตร์ที่ทางานทางด้านชีววิทยาบางส่วนเข้าใจว่าการที่เผ่าพันธุ์
มนุ ษ ย์ ฉลาดกว่าเผ่ าพั น ธุ์สั ต ว์ช นิ ด อื่ น นั้ น เป็ น เรื่อ งของความบั งเอิ ญ บั งเอิ ญ ในที่ นี้ ห มายถึ งว่ าใน
กระบวนการวิวัฒนาการตามธรรมชาตินั้น เราบังเอิญมีวิวัฒนาการมาดีกว่าสัตว์ เหมือนเราปลูกต้นไม้
หลายๆ ต้น เช่น ต้นมะม่วง จะมีบางต้นที่บังเอิญผลดกกว่าต้นอื่น ทั้งหมดนี้อธิบายไม่ได้พยากรณ์
ไม่ได้ ที่เรารู้มีเพียงว่าเราฉลาดกว่าสัตว์ชนิดอื่น ส่วนว่าพ้นไปจากโลกนี้แล้วจะมีเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตอื่นที่
ฉลาดมากกว่าเราหรือไม่ ไม่มีใครตอบได้ นักวิทยาศาสตร์บางส่วนที่สนใจเรื่องชีวิตนอกพิภพเชื่อว่า
หากกล่าวในแง่ความเป็นไปได้ ก็เป็นไปได้ที่จะมีสิ่งที่ฉลาดกว่าเรา บางคนในกลุ่มนี้เสนอทฤษฎีด้วยซ้า
ไปว่าเป็นไปได้ที่อารยธรรมของมนุษย์ปรากฏขึ้นได้ในโลกใบนี้เพราะเราถูกสอนโดยเผ่าพันธุ์ที่ฉลาด
กว่าเรา เผ่าพันธุ์เหล่านี้เดินทางมาที่โลกเราแล้วก็เลือกเรา ไม่เลือกสัตว์ชนิดอื่น จากนั้นก็สอนเราให้
รู้จักคิด รู้จักใช้สมองประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ที่เรียกในเวลาต่อมาว่าเทคโนโลยี เทคโนโลยีนี่เองที่กลายมา
เป็ น อานาจของมนุ ษย์ ทาให้ มนุ ษย์ เราซึ่งอยู่ ตามธรรมชาติเป็ นสั ตว์ที่ ปราศจากเขี้ ยวเล็ บสามารถ
เอาชนะสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บและความแข็งแรงกว่าเรามาก ผ่านการใช้เทคโนโลยี เช่น ปืน เป็นต้น
เมื่อกล่าวถึงศาสนาในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ได้มีการเปิดกว้างในเรื่องสิทธิเสรีภาพใน
การนับถือและปฏิบัติตามหลักคาสอนของแต่ละศาสนาตามความเชื่อของแต่ละบุ คคล ดังนั้น จึงมี
สถาบั น ทางศาสนาเป็ น สถาบั น หลั กที่ ป ระชาชนนั บ ถื อที่ มีค วามหลากหลายด้ ว ยความเชื่ อ มั่น ว่ า
หลักธรรมคาสอนของทุกศาสนานั้นมีขึ้นเพื่อมุ่งที่จะผดุงไว้ซึ่งศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดี
รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งระเบียบแห่งสังคมอันดีงามและการมีชีวิตอยู่ร่ว มกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย
จึงได้มีการบัญญัติไว้เป็นตัวบทกฎหมายที่สาคัญของประเทศ

การศึกษาศาสนาอย่างเป็นวิชาการ
ศาสนานั้ น เกิดก่ อนที่ จ ะมีก ารศึกษาศาสนาอย่างเป็ น วิช าการ ก่อนหน้ านั้ น ก็มีการศึ กษา
ศาสนาอยู่แล้ว แต่เป็นการศึกษาศาสนาอย่างผู้ที่นับถือศาสนา อาจกล่าวได้ว่า ลักษณะสาคัญของ
การศึกษาศาสนาแบบนี้คือศึกษาผ่านความศรัทธาเลื่อมใส ว่าไปแล้วการศึกษาศาสนาแบบนี้น่าจะตรง
กับวัตถุประสงค์ของศาสนามากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น พุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้า (สมัย
ที่ยังทรงเป็นเจ้าชาย) ทรงประสงค์จะแสวงหาหนทางที่จะพ้นไปจากความทุกข์อันได้แก่ ความเกิด
ความแก่ ความเจ็บ และความตาย เมื่อทรงพบหนทางที่ว่านั้นแล้วก็ทรงนามาสอนผู้คน แรกทีเดียวก็มี
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คนจานวนหนึ่งสนใจในคาสอนนั้นแล้วปฏิบัติตามจนบรรลุผล บุคคลที่ปฏิบัติตามแล้วได้ผลเหล่านี้ก็
ช่วยกันกระจายข่าวนั้นไปยังคนอื่นๆ ทาให้มีผู้เข้า มาปฏิบัติตามคาสอนของพระองค์มากขึ้นจนเกิด
ชุมชนของผู้ ป ฏิ บั ติต ามคาสอนของพระองค์ที่เรียกว่า พุ ทธบริษั ทขึ้น การปฏิ บัติ ตามคาสอนของ
พระพุ ท ธเจ้ านั้ น จะเริ่ม ต้น ด้ วยการศึ กษาสิ่ งที่ ท รงสอนในแง่ห ลั ก วิช าการก่อ น (พุ ท ธศาสนาเรีย ก
การศึ กษาแบบนี้ ว่าปริ ยั ติ ) เมื่ อเข้ าใจหลั ก วิช าถู ก ต้ อ งแล้ ว ก็ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ต าม (พุ ท ธศาสนาเรีย ก
การศึกษาแบบนี้ว่าปฏิบัติ) หากว่าการปฏิบัตินั้นสอดคล้องตามเงื่อนไขที่หลักวิชาเรียกร้องไว้อย่าง
พอเหมาะพอดีก็จะเกิดผลขึ้น (พุทธศาสนาเรียกผลที่เกิดขึ้นนี้ว่าปฏิเวธ) พุทธศาสนาถือว่าการศึกษา
พุทธธรรมในแง่ที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นหากไม่ผ่านขั้นตอนครบทั้งสามก็ถือว่าการศึกษานั้นยังไม่
สมบูรณ์ ขั้นตอนแรกที่เรียกว่าปริยัตินั้นแม้ว่าพุทธศาสนาจะไม่เรียกร้องความศรัทธาเป็นตัวนา แต่
ในทางปฏิบัติเนื่องจากผู้ปฏิบัติตามน้อยคนที่จะสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักวิชานั้นด้วย
ปัญญาของตนเอง คนส่วนใหญ่จึงฝากเรื่องราวทั้งหมดไว้กับความวางใจว่าพระพุทธองค์น่าจะทรง
ค้นพบความจริง และพระสงฆ์ที่นาเอาหลักคาสอนนั้นมาสอนเราก็คงตรวจสอบคาสอนนั้นมาดีแล้ว
เราเพียงแต่ปฏิบัติตามสิ่งที่พระท่านสอนก็พอแล้ว ไม่จาเป็นที่เราจะต้องตรวจสอบหลักคาสอนเหล่านี้
ด้วยตนเองก่อน นี่คือรูปแบบหนึ่งของการใช้ศรัทธา ในศาสนาประเภทเทวนิยม เช่น ศาสนาคริสต์
เนื่องจากหลักธรรมที่สาคัญๆ เป็นเรื่องที่ไม่อาจตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัสหรือเหตุผล เช่นเราไม่
อาจตรวจสอบว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่ หากจะต้องรอให้ตรวจสอบคาสอนก่อนการปฏิบัติตามคาสอนก็
อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้ ศาสนาในแนวนี้จึงสอนว่าขอให้มั่นใจในสิ่งที่ศาสนาสอนเอาไว้แล้วปฏิบัติ
ตามหลักคาสอนได้เลย ให้ผลที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งตัดสิน ความน่าเชื่อถือของศาสนาแทน นี่ คือรูปแบบ
หนึ่งของการใช้ศรัทธาในการศึกษาศาสนาแบบดั้งเดิมก่อนหน้าที่การศึกษาศาสนาอย่า งเป็นวิชาการ
จะเกิดขึ้น
การศึกษาศาสนาแบบที่ติดมากับศาสนานั้นเราอาจเรียกว่า “การศึกษาศาสนาในเชิงศาสนา”
(The Religious Study of Religion) การศึกษาศาสนาในแนวนี้มักเกิดในสังคมโบราณที่การติดต่อ
ข้ามศาสนายังไม่ปรากฏ ต่อมาเมื่อโลกพัฒนามากขึ้น ผู้คนจากสังคมที่นับถื อศาสนาต่างกันมีโอกาสได้
พบปะกันและพบว่านอกจากศาสนาที่ตนเองนับถืออยู่ยังมีศาสนาอื่นที่มีความเชื่อถือแตกต่างไปจาก
ศาสนาของเรา หรือไม่ในสังคมเดียวกันนั้นเองก็เริ่มมีสมาชิกที่นับถือศาสนาต่างกันเข้ามาอยู่ร่วมกัน
มากขึ้นเพราะปัจจัยแวดล้อมทางสังคมบางอย่าง (เช่น เป็นสังคมที่ก่อตั้งขึ้นใหม่แล้วมีผู้คนอพยพจาก
ภูมิหลังที่ต่างกันมาอยู่ หรือเป็นสังคมที่แต่เดิมมีศาสนาเพียงศาสนาเดียว แต่ต่อมาก็มีผู้คนจากต่างถิ่น
ที่นับถือศาสนาอื่นอพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่) สภาพตามที่กล่าวมานี้เรียกร้องให้เกิดการศึกษาศาสนา
อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า การศึกษาศาสนาอย่างเป็นวิชาการขึ้น โดยที่ผู้จัดให้มีการศึกษาศาสนาในแนวนี้
มั กได้ แ ก่ รั ฐ ที่ พ บว่าผู้ ค นในประเทศของตนมี ค วามเชื่ อ ทางศาสนาต่ างกั น จุด ประสงค์ ดั้ งเดิ ม ของ
การศึกษาศาสนาในแนวนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างคนที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน การศึกษา
ศาสนาในแนวนี้บางทีก็เรียกว่า “การศึกษาศาสนาในเชิงเปรียบเทียบ” (The Comparative Study
of Religion)
การศึกษาศาสนาในเชิงเปรียบเทียบนี้เนื่องจากจัดโดยรัฐผ่านหลักสูตรการศึกษาที่ดาเนินการ
โดยรัฐ สิ่งที่รัฐจะพึงกระทาก็คือการวางตัวเป็นกลาง การวางตัวเป็นกลางในที่นี้หากกล่าวเป็นภาพ
เปรียบเทียบก็เหมือนกับการที่รัฐทาตนเสมือนเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์ซึ่งมีหน้าที่เชื้อเชิญวิทยากร
วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-97-

ที่รู้เรื่องศาสนาต่างๆ มาเสนอคาสอนในศาสนาของตน หน้าที่ของผู้ดาเนินรายการคือ การอานวย
ความสะดวกและดาเนินการให้การนาเสนอแนวคิดของวิทยากรนั้นเดินไปอย่างที่ผู้ช มจะได้ประโยชน์
มากที่สุดและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ผู้ดาเนินรายการไม่มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนวิทยากรคนใดคนหนึ่งเป็น
พิเศษ ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพว่ารัฐที่ดาเนินการให้เกิดการศึกษา
ศาสนาในเชิงเปรียบเทียบนั้ นเป็น อย่างไร แต่ในรายละเอียดนั้ นมีอะไรหลายอย่างที่เกินไปกว่านั้น
คือ โดยทั่วไป การศึกษาศาสนาอย่างเป็นวิชาการที่กระทาโดยนักวิชาการทางด้านศาสนานั้นมักเป็น
การกระทาในเชิงลึก คือ เป็นการศึกษาศาสนาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง แล้วนาเอาสิ่งที่ได้จากการศึกษานั้น
มาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพว่าศาสนาต่า งๆ สอนต่างกันอย่างไร และทาไมศาสนาเหล่านี้จึงสอน
ต่างกันเช่นนั้น พิจารณาจากแง่นี้ นักวิชาการทางด้านศาสนาจึงต่างจากผู้ดาเนินรายการทางโทรทัศน์
ที่ กล่ าวมาแล้ ว กล่ าวอย่ างรวบรั ด คือ นั กวิ ช าการด้ านศาสนาเปรีย บเที ยบจะเป็ น ผู้ คัด เลื อ กและ
วิเคราะห์คาสอนทางด้านศาสนาในศาสนาต่างๆมาเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนความต่างระหว่าง
ศาสนา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่นับถือศาสนาหนึ่งได้ทราบว่านอกจากศาสนาตนยังมีศาสนาอื่นที่
สอนต่างออกไปจากศาสนาของตน ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ที่นับถือศาสนาอย่างชาวบ้านทั่วไปนั้นแม้จะ
คุ้ น เคยกั บ ค าสอนของศาสนาตนอยู่ บ้ า ง แต่ ก็ อ าจไม่ ท ราบมิ ติ ที่ ลึ ก ซึ้ ง บางอย่ า งของศาสนาตน
การศึกษาศาสนาอย่างเป็นวิชาการในเชิงเปรียบเทียบนอกจะช่วยให้เข้าใจศาสนาอื่นในแง่ที่ลึกซึ้ง แล้ว
ยังช่วยให้เข้าใจศาสนาของตนเองลึกซึ้งกว่าเดิมด้วย
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทาให้เรามองเห็นได้ว่า การศึกษาหรือเรี ยนรู้ศาสนาเพื่อให้เกิดความ
งอกงามทางปัญญานั้นที่สาคัญๆ มีอยู่อย่างน้อยสามแบบ คือ (1) การศึกษาศาสนาโดยเน้นไปที่การทา
ความเข้าใจคาสอน (The Doctrinal Study of Religion) (2) การศึกษาศาสนาโดยเน้นไปที่การทา
ความเข้าใจชุมชนที่นั บถือศาสนานั้นๆ ซึ่งปรากฏชัดมากว่าศาสนาที่ผู้ คนในชุมชนนั้นๆ นับถืออยู่
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความคิดและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของพวกเขามาก (The Anthropological
or Sociological Study of Religion) (3) การศึกษาศาสนาโดยเน้นไปที่การทาความเข้าใจทัศนะทาง
ปรัชญาของศาสนาที่มีต่อเรื่องต่างๆ (The Philosophical Study of Religion)

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
สิ่งที่เราเรียกกันว่า “คุณภาพของชีวิต” นั้นหมายความว่าอย่างไร เมื่อเราเข้าใจความหมาย
ของสิ่งนี้แล้ว ขั้นต่อไปเราจึงจะไปพิจารณาว่าศาสนาต่างๆ ได้กล่าวถึงชีวิตที่มีคุณภาพเอาไว้อย่างไร
บ้ าง กล่าวอีกอย่ างหนึ่ งคือความหมายของคุณ ภาพชีวิตจะเป็ นตัวกาหนดการค้นคว้าคาสอนของ
ศาสนาในเรื่องนี้ อาจเป็นไปได้ว่าเราอาจเข้าใจความหมายของคุณภาพชีวิตแบบหนึ่ง แต่พอเข้าไป
พิจารณาคาสอนของศาสนาแล้วปรากฏว่าศาสนาไม่ได้กล่าวถึงหรือเห็นด้วยกับความคิดนั้นเลย เมื่อ
เป็ นเช่นนั้น ก็จะกลายเป็น ว่าศาสนาไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณ ภาพชีวิต เพราะเราเอาสิ่งที่ศาสนาไม่สอน
หรือไม่เห็นด้วยไปหาคาตอบจากศาสนานั่นเอง
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1. ความหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมใจ ลั กษณะ (2543 : 85) กล่ าวว่า การพั ฒ นาคื อการเปลี่ ยนแปลง ปรับ ปรุง แก้ไข
สรรค์สร้างเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนาไปสู่ความดี ความงาม ความเจริญในตนเอง โดยมีความมุ่งหมาย
สูงสุดคือ การมีชีวิตที่มีคุณภาพ
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545 : 159) กล่าวว่า คือการตั้งเป้าหมายในชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น มีความเป็นตัวตนที่สมบูรณ์ เนื่องมาจากการพัฒนาอยู่เสมอ
จากคาจากัดความข้างต้นสรุปได้ว่า “คุณภาพชีวิต” เป็นชีวิตที่มีความสุขทั้งร่างกาย จิตใจ
ซึ่งเป็นผลจากการตอบสนองความต้องการทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับวิถีการดารงอยู่ของ
มนุษย์ คุณภาพชีวิตมีบทบาทสาคัญทั้งในด้านความผาสุกของมนุษย์ในการดารงชีวิตและการสร้าง
ผลงานที่มคี ุณค่า เรื่องความสุขและคุณภาพชีวิต ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ ความสุขของชีวิตได้มีการกล่าวกัน
มาตั้งแต่ยุค อริสโตเติล แต่ก็เป็นความหมายในเชิง “จริยธรรม” ซึ่งเป็นความหมายที่ได้รับอิทธิพล
แนวความคิดของทางตะวันตก ในการให้ความหมายในเชิงระบบของ “ความสุข”
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต. 2538 : 2) ให้แนวคิดว่า “ความเชื่อในความเป็นมนุษย์ที่
พัฒนาได้หรือเชื่อในความเป็นมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ จะทาให้เกิดจิตสานึกที่จะต้องฝึกฝนพัฒนา
ตนเองซึ่งแสดงอาการออกด้วยการเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน อันชี้บ่งถึงความเป็นผู้พร้อมที่จะ
ฝึกฝนพัฒนาตนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตสานึกในการศึกษาหรือฝึกฝนพัฒนาตน จะทาให้บุคคล
มีท่าทีต่อประสบการณ์ทั้งหลายอย่างที่เรียกว่า มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ที่จะนามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาตน”
จากความส าคัญ ของการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตดังกล่ าว จะเห็ นว่ามนุษ ย์มีคุณ ลั กษณะที่
สาคัญคือ ความสามารถที่พัฒนาได้ และเมื่อได้รับการพัฒนาแล้วจะมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และ
จิ ต ใจ จะมี วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี และมี ค วามสุ ข บนพื้ น ฐานความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ดั ง นั้ น
ประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงสรุปได้ดังนี้
1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยทาให้บุคคลดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมโดยมีแนวทางในการ
ดารง ชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีความสงบสุขไปด้วย
1.2 การพัฒ นาคุณภาพชีวิต กระตุ้นให้บุคคลและสังคมเกิดความกระตือรือร้นคิดที่จะ
ปรับปรุงตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
1.3 การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตทาให้ บุคคลรู้จักใช้ปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม
หลักจิตวิทยา หลักการบริหาร เพื่อมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม
1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทาให้บุคคลและสังคมมีการอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์
ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และปัญหาสังคม
1.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทาให้บุคคล และสังคมที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข เกิดการร่วมมือ ร่วมใจ ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้น
ในสังคม
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2. แง่มุมต่างๆ ของคุณภาพชีวิต
เพื่ อให้ ก ารศึก ษาเรื่ องคุ ณ ภาพชีวิต ที่ จะกระท าต่อ ไปสะดวกและชัด เจนขึ้น เราจะมา
พิจารณากันในเบื้องต้นก่อนว่าคุณภาพชีวิตอาจมีแง่สาคัญๆ ที่เราจะใช้เป็นกรอบในการศึกษาต่อไป
อย่างไรบ้าง
2.1 ชุดที่หนึ่ง
2.1.1 คุณภาพชีวิตของคนเป็นคนๆ
2.1.2 คุณภาพชีวิตของคนที่รวมกันอยู่มากๆ
คุณภาพชีวิตชุดนี้ก็คือที่ได้กล่าวข้างต้น หมายความว่า เมื่อกล่าวถึงคุณภาพ
ชีวิต เราควรกล่าวให้ครอบคลุมสองส่วน คือ คุณภาพชีวิตที่ดูจากคนเป็นคนๆ และที่ดูจากภาพรวม
ของสังคม ในเรื่องนี้เมื่อกล่าวถึงคุณภาพชีวิตตามหลักศาสนาก็จะกล่าวให้ครอบคลุมสองส่วนนี้
2.2 ชุดที่สอง
2.2.1 คุณภาพชีวิตทางกาย
2.2.2 คุณภาพชีวิตทางใจ
ชุดนี้ เป็ น การขยายความข้อ ของชุดที่ ห นึ่ ง หมายความว่า เมื่ อเราพิ จารณา
คุณภาพชีวิตของคนเป็นคนๆ ไป คุณภาพชีวิตนั้นจะต้องครอบคลุมสองเรื่องคือเรื่องกายกับเรื่องใจ มี
ผู้เข้าใจว่าศาสนาโดยทั่วไปไม่สนใจกาย แต่สนใจจิตใจ ถ้าความเข้าใจนี้ถูกต้อง คุณ ภาพชีวิตตาม
ทัศนะของศาสนาก็เป็นเรื่องของใจเป็นหลัก ไม่ใช่กาย จะอย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นนี้เราควรกาหนด
กรอบให้ครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะทาได้ ศาสนานั้นแม้โดยภาพรวมจะให้ความสาคัญแก่ใจมากกว่ากาย
แต่ประเด็นเรื่องกายก็เหมือนประเด็นเรื่องความยุติธรรมที่กล่าวข้างต้นในแง่ที่ว่าศาสนาอาจไม่ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับ เรื่องนี้ เอาไว้ตรงๆ แต่จากการพิจารณาคาสอนของศาสนาอย่างรอบคอบ เราอาจ
พบว่าศาสนาก็มีแง่คิดที่ดีๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่น้อยเลย
2.3 ชุดที่สาม
2.3.1 คุณภาพชีวิตในระดับโลกๆ
2.3.2 คุณภาพชีวิตในระดับที่เหนือโลก
ชุดนี้เป็นชุดที่จาเป็นต้องมีเมื่อเราต้องพิจารณาทัศนะของศาสนาเกี่ยวกับเรื่อง
คุณภาพชีวิต ในคัมภีร์พุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าประโยชน์ที่มนุษย์เราจะพึงเข้าถึ งได้
ในชีวิตมีอยู่สามประการคือ (1) ประโยชน์ในโลกนี้ (2) ประโยชน์ในโลกหน้า (3) ประโยชน์อย่างยิ่ง
การจาแนกประโยชน์ออกเป็นสามอย่างเช่นนี้ก็เพราะพุทธศาสนามองว่าชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีสิ่งที่
เราเข้าถึงได้อยู่เป็นระดับๆ ประโยชน์ในโลกนี้หมายถึงสิ่งดีงามที่เราสามารถกระทาให้เกิดในชีวิตนี้
ยกตัวอย่างเช่น มิตรภาพ การมีมิตรที่ดีนั้นเป็ นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ในบางวัฒนธรรม เช่น
กรีก จีน และอินเดีย ถือว่าชีวิตที่ปราศจากมิตรแท้เป็นชีวิตที่ไม่พึงปรารถนา พุทธศาสนาสอนว่าเราจะ
สร้างมิตรให้เกิดได้อย่างไร นี่คือหลักการที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะทาให้เราเข้าถึงสิ่งที่ดีงามในชีวิตนี้ หรือ
กล่าวอีกอย่างหนึ่ง คาสอนแบบนี้ของพุทธศาสนาก็คือคาสอนที่ชี้ให้เรารู้ว่าอะไรบ้างที่เราควรแสวงหา
ในชีวิตนี้ เมื่อพบแล้วก็จงปฏิบัติตามคาสอนที่จะเกื้อกูลให้เราเข้าถึงสิ่งนั้นๆ ได้ ประโยชน์อย่างที่สอง
นั้นหมายถึงสิ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้หลังจากที่ละชีวิตในโลกนี้ไปแล้ว
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ศาสนาทุกศาสนาเชื่อว่าหลังจากตายแล้วชีวิตของเรายังไม่สิ้นสุด ชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไร ก็
ขึ้นอยู่กับว่าชีวิตในโลกนี้ก่อนที่เราจะตายเราได้ใช้ไปอย่างไร หากใช้อย่างมีคุณธรรม ชีวิตหลังความ
ตายก็จะดี ตรงกันข้าม หากใช้อย่างปราศจากคุณธรรม ชีวิตหลังความตายก็จะไม่ดี พุทธศาสนาสอน
ว่ามีสิ่งดีๆ มากมายรอให้เราเข้าถึงในโลกหน้า เช่น ชีวิตในสวรรค์ สิ่งเหล่านี้มนุษย์เราสามารถเข้าถึงได้
ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะเอื้อให้เกิดผลที่ว่านี้ ปกติการทาความดีใดๆ ก็ตามที่พุทธศาสนาถือ
ว่าเป็นประโยชน์ในโลกนี้การกระทานั้นก็มักเป็นประโยชน์ในโลกหน้าด้วย สาหรับประโยชน์อย่างยิ่ง
นั้ น หมายเอาการได้บ รรลุ ค วามหลุ ด พ้ น อัน เป็ น เป้ าหมายสู งสุ ด ในพุ ท ธศาสนาความหลุ ดพ้ น อาจ
พิจารณาได้ว่า สามารถเข้าถึงในชาตินี้และหลังจากตายไปแล้ว ผู้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดในชาตินี้จะเป็น
ผู้ที่มีจิตใจอันไม่มีสิ่งใดอาจจะก่อทุกข์ใ ห้เกิดได้ ส่วนกายอาจยังมีทุกข์อยู่ตามธรรมชาติของมัน เมื่อ
สิ้นชีวิตแล้ว ทุกข์กายก็ไม่มี คนที่บรรลุความหลุดพ้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วจึงเป็นผู้ที่ปราศจากทุกข์โดย
สิ้น เชิง ประโยชน์อย่างยิ่งนี้มนุ ษย์เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติธรรมในชาตินี้ สรุปความคือ
พุท ธศาสนาคิดว่าการท าความดีในชาติ นี้มีห ลายระดับ แต่ล ะระดับ ก็น าไปสู่ ประโยชน์ที่ ล ะเอีย ด
ประณีตต่างกัน ประโยชน์ในโลกนี้ถือเป็นขั้นต่าสุด โดยมีประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ง
อยู่สูงขึ้นไปตามลาดับ
ในศาสนาอื่นๆ ก็มีคาสอนเช่นเดียวกันนี้ สรุปความว่า คุณภาพชีวิตตามหลักศาสนานั้น
ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องในโลกนี้ เป็นคุณภาพชีวิตอย่างโลกๆ “อย่างโลกๆ” ในที่นี้หมายถึงเป็นคุณภาพชีวิต
ของคนธรรมดาสามัญที่ยังใช้ชีวิตแบบปุถุชนคนธรรมดาอยู่ ต่างเพียงว่าเป็นปุถุชนที่มีปัญญา รู้ว่าอะไร
คือแก่น หรือเปลื อกของชีวิต คุณ ภาพชีวิตอีกส่ว นหนึ่ งนั้นเป็ นเรื่องเหนื อโลก “เหนือโลก” ในที่ นี้
หมายถึง เป็นคุณภาพชีวิตที่เน้นเรื่องของใจเป็นเรื่องสาคัญ และใจที่ว่านั้นหมายถึง ใจที่ได้รับการขัด
เกลาจนค่อยๆ เกลี้ยงสะอาดจากสัญชาตญาณอย่างสัตว์มากขึ้นตามลาดับจนวันหนึ่งก็กลายเป็นจิตใจ
ที่สูงส่งดีงามอย่างยิ่ง ผู้มีคุณภาพชีวิตแบบนี้เราอาจพิจารณาได้จากบุคคลตัวอย่างในศาสนาต่างๆ เช่น
มหาตม คานธีในศาสนาฮินดู นักบุญฟราสซิสแห่งอัสซีซี (Francis of Assisi) ในศาสนาคริสต์ พระเซน
ชื่อเรียกกันในศาสนาพุทธนิกายเซน เป็นต้น ท่านเหล่านี้เป็นผู้มีจิตใจอันงดงามประณีตมาก เป็นผู้ที่ไม่
สามารถทาความชั่วโดยธรรมชาติ แม้จะเป็นความชั่วเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม เมื่อประมวลประเด็นต่างๆ
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตตามที่กล่าวมาข้างต้น สิ่งที่จะต้องกล่าวถึงในเรื่องนี้เมื่อกล่าวถึงคุณภาพชีวิตคือ
(1) คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นกายภาพ (The Physical Quality of Life) คุ ณ ภาพชี วิ ต ในความหมายนี้
หมายถึงการมีกายที่มีคุณภาพ (2) คุณภาพชีวิตด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณ (The Spiritual Quality
of Life) คุ ณ ภาพของชี วิ ต ในความหมายนี้ ห มายถึ งการมี จิ ต ใจที่ สู ง ส่ งดี ง าม ค าว่ า “จิ ต ใจ” ใน
ภาษาไทยนั้นอาจหมายถึงสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่า “Mentality” ก็ได้ หมายถึงสิ่งที่เรียกว่า “Spirituality” ก็
ได้ ในที่ นี้ เราจะหมายถึ งอย่ า งหลั งจิ ต ใจในความหมายแรกนั้ น อาจรวมอยู่ ในเรื่อ งทางกายภาพ
ยกตัวอย่างเช่น ผู้คนริมทะเลที่ป ระสบเคราะห์กรรมจากคลื่นสึนามิ จานวนมาก เป็นผู้ซึมเศร้า หมด
หวังกับ ชีวิต อยู่อย่างซังกะตายปั ญหาทางใจที่ผู้คนเหล่ านี้ประสบเป็นปัญหาทางจิตแบบแรก การ
แก้ปั ญ หาทางจิ ตแบบนี้ โน้ มไปในทางที่จะต้องอาศัยการแพทย์และจิตวิทยาแบบตะวันตกส าหรับ
เยียวยาเป็นอันดับแรก สภาพทางใจแบบนี้เกี่ยวข้องกับกายค่อนข้างมาก เมื่อเยียวยากายให้อยู่ใน
สภาพที่อาจเยียวยาใจต่อไปได้ศาสนาก็อาจรับช่วงเยียวยาต่อไป ปัญหาทางใจชนิดที่ศาสนาจะรับช่วง
มาต่อนั้นจะเป็นสภาพจิตใจอีกแบบ เป็นสภาพจิตใจที่พิจารณาด้านกายภาพแล้วไม่มีปัญหามากนัก
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กล่าวง่ายๆ ก็คือทุกข์ทางใจแบบที่การแพทย์จะรักษานั้นเป็นทุกข์ชนิดรุนแรงแต่ไม่ลึก ส่วนทุกข์ทางใจ
ที่ศาสนาจะรักษานั้นเป็นทุกข์ที่ไม่รุนแรง แต่ลึก คนปกติที่เดิ นเหินทาการทางานและเรียนหนังสืออยู่
เป็นต้นนี้ศาสนามองว่ามีทุกข์แบบหลังนี้อยู่ทุกคน ต่างแต่อาจมากน้อยไม่เท่ากัน เสมียนบริษัทที่ไม่
เคยชื่นชมงานของตนนั้นเป็นตัวอย่างของคนที่มีสุขภาพทางจิตไม่ดีในความหมายหลัง นายทุนที่รวย
แล้วก็ยังไม่ยอมหยุดกอบโกยก็เป็นคนที่มีสุ ขภาพทางจิตไม่ดีในความหมายหลังเช่นกัน (3) คุณภาพ
ชีวิตทางด้านสังคม (The Social Quality of Life) คุณภาพของชีวิตในความหมายนี้หมายเอาการมี
ชีวิตทางสังคมที่ดี “ชีวิตทางสังคมที่ดี” อาจหมายถึงปัจจัยทางสังคมที่มีคุณภาพสองด้านหลักๆ คือ
ด้านกายภาพและด้านที่เป็นนามธรรม การอยู่ในสลัมแต่มีเพื่อนบ้านที่น่ารักนั้นเป็นการอยู่ในสังคมที่มี
ปัญหาด้านคุณภาพทางกายภาพ แต่ไม่มีปัญหาด้านนามธรรม แต่ถ้าอยู่ในสลัมแล้วเพื่อนบ้านก็ไม่มี
ใครสนใจใคร สภาพชีวิตเช่นนี้ถือว่าไร้คุณภาพทางสังคมครบทั้งสองด้านศาสนาโดยทั่วไปนั้นเน้นการมี
ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสังคม ศาสนาสอนว่าชีวิตเราจะมีค่าไม่ใช่เพราะเรารู้จักรักตนเองเท่านั้น แต่ชีวิตจะ
มีค่าก็ต่อเมื่อเรารู้จั กรั กคนอื่น ด้วย พิจารณาจากจุดนี้ศาสนาถือเป็นแหล่งกาเนิดส าคัญ ของการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีในทางสังคม (4) คุณภาพชีวิตด้านการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้น (The Spiritual
Quality of Life) คุณภาพชีวิตสามข้อข้างต้นนั้นอาจพิจารณาได้ว่ายังเป็นเรื่องโลกๆ อยู่ ศาสนาโดย
ภาพรวมนั้นมองว่าชีวิตในโลกนี้เป็นเพียงชีวิตชั่วคราวสาหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตอันเป็นนิรันดร์
หลังจากที่เราตายไปแล้ว ชีวิตนิรันดร์ที่ว่านี้อาจเรียกรวมๆ ว่า “ภาวะเหนือโลก” หรือ “ภาวะที่พ้นไป
จากโลก” ด้วยพื้นฐานความคิดนี้ศาสนาแม้จะสอนจริยธรรมที่จะเอื้อให้มนุษย์เราได้เข้าถึงสิ่งดีงามอัน
พึ ง เข้ า ถึ งในโลกนี้ แต่ ศ าสนามั ก จะสอนต่ อ ไปว่ า เราไม่ ค วรหยุ ด อยู่ เพี ย งเท่ า นี้ การสอนเช่ น นี้ ก็
หมายความว่าคุณภาพชีวิตตามทัศนะของศาสนานั้นยังมีขั้นที่สูงไปกว่าคุณภาพชีวิตอย่างโลกๆ ตามที่
เรากล่าวถึงกันอยู่ผ่านคาสอนในระดับโลกๆ ของศาสนาและผ่านทางศาสตร์อย่างโลกๆ แขนงต่างๆ

หลักธรรมกับแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังหลักธรรมในศาสนา
เวลาที่มนุ ษย์เกี่ย วข้องกับ ศาสนานั้น สิ่งที่มนุษย์จะสังเกตเห็ นในศาสนาต่างๆก็คือ แต่ล ะ
ศาสนาจะมีสิ่งที่เรียกว่า “หลักธรรม” สาหรับนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน หลักธรรมเหล่านี้จะมี
เนื้อหาเป็นข้อแนะนาบ้าง คาสั่งบ้าง ว่าให้เราทาอย่างนี้อย่างนั้น โดยศาสนาจะมีคาอธิบายว่าหากทา
ตามหลักธรรมเหล่านี้แล้ว เราจะได้อะไรเป็นผลตอบแทน หลักธรรมในศาสนาทั้งหลายนั้นเป็น “ผล
อันสาเร็จรูปมาแล้ว ” โดยมีแนวคิดหรือวิธีคิดบางอย่างอยู่เบื้องหลัง พิจารณาจากแง่นี้เราจะเห็นว่า
หลักธรรมที่ศาสนาต่างๆสอนเช่น หลักศีลห้าข้อแรกที่พุทธศาสนาสอนว่าไม่พึงฆ่าสัตว์นั้นไม่ได้เกิด
ลอยๆ แต่ เกิ ด เพราะว่าศาสนามี วิธี คิ ด บางอย่ าง การท าความเข้ าใจวิธี คิ ด อั น เป็ น ต้ น ก าเนิ ด ของ
หลั ก ธรรมในศาสนาต่างๆนั้ น จะช่ ว ยให้ เราเข้าใจว่าท าไมศาสนานี้ จึงสอนเช่ น นั้ น ในขณะที่ เรื่อ ง
เดียวกันนี้อีกศาสนาหนึ่งไม่สอนเช่นนั้นเลย
หลักคิดหรือวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังของคาสอนในศาสนาต่างๆ นี้เราจะเรียกว่าเป็นโลกทัศน์หลัก
ของศาสนาก็ได้ เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าโลกทัศน์หลักของศาสนาในเบื้องต้นนี้มากขึ้น เราจะลอง
พิจารณาตัวอย่างสักสองตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่างแรกเป็นของพุทธศาสนา ส่วนตัวอย่างต่อมาเป็นของ
ศาสนาคริสต์ ดังนี้
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1. พุทธศาสนา
ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนากล่าวว่า พุทธศาสนานั้นอุบัติขึ้นจากเจ้าชายแห่งประเทศ
อินเดียพระองค์หนึ่งนามว่าสิทธัตถะ เจ้าชายพระองค์นี้ทรงได้รับการปรนเปรอด้วยสุขนานัปการเท่าที่
พระราชบิดาจะทรงสรรหามาให้ได้ด้วยความคาดหวังว่าจะทรงอยู่ในราชสมบัติ แต่แล้ววันหนึ่งเจ้าชาย
ก็ ท รงค้ น พบ “ความจริ ง ” อั น เร้ น ลั บ บางอย่ า งที่ มี พ ลั ง รุน แรงมากจนถึ ง กั บ ว่ า ทรงพิ จ ารณาว่ า
พระราชวังอัน โอ่อ่าสง่างามและเพรียบพร้อมด้วยโลกียสุขนานาชนิดเหล่านั้นเป็นสถานที่ที่ไม่อาจ
ผูกมัดชีวิตของพระองค์ให้ดารงอยู่ในนั้นต่อไปได้ ทรงตัดสินพระทัยละราชสมบัติออกถือบวชเป็น
นักบวชเร่ร่อน ทรงรอนแรมไปตามที่ต่างๆที่มีข่าวเล่ากันต่อๆ มาว่ามีอาจารย์ที่สอนธรรมอันจะช่วยให้
พบแสงสว่างบางอย่างที่ทรงแสวงหา หลังจากศึกษาจากครูบาอาจารย์เหล่านั้นจนตลอดแล้วก็ทรง
พบว่าคาสอนและหลักปฏิบัติเหล่านั้นไม่ช่วยให้ทรงรู้สึกว่า “พบแล้ว” จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อทรงปลีก
พระองค์ออกมาจากสานักสอนธรรมเหล่านั้นแล้วเพียรแสวงหาหนทางสู่แสงสว่างที่มุ่งหมายไว้ด้วย
พระองค์เอง เมื่อวันเวลาแห่งความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมมาถึง ก็ทรงรู้สึกจากข้างในว่าทรง “พบแล้ว ”
พุทธศาสนาเรียกการพบนั้นว่าการตรัสรู้ และการตรัสรู้นั้นก็คือที่มาของหลักธรรมในพุทธศาสนาเช่น
หลักอริยสัจสี่ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท เป็นต้นที่ชาวพุทธในโลกกาลังศึกษาและปฏิบัติอยู่เวลานี้
ชีวประวัติของพระพุทธเจ้าตามที่เล่ามาข้างต้นนี้มีจุดที่น่าพิจารณาอยู่สองจุด จุดแรกคือจุดที่ทรงพบ
ความจริงอันเร้นลับบางอย่างที่มีพลังแรงมากจนความสุขที่ปรากฏเฉพาะหน้า (อันเป็นสิ่งที่ค นทั่วไป
ปรารถนาจะได้ประสบ) นั้นสูญสิ้นกาลังที่จะฉุดดึงพระองค์เอาไว้อย่างเช่นแต่ก่อน จุดที่สองคือจุดที่
ทรงประจักษ์ภายในพระทัยของพระองค์ว่าทรงพบความจริงที่ทรงแสวงหามายาวนานนั้นแล้ว สองจุด
นี้เชื่อมโยงกันในแง่ที่ว่าจุดแรกนั้นเป็นจุดของการเริ่มต้น ส่วนจุดที่สองเป็นจุดของการสิ้นสุด ทั้งสอง
จุดนี้เกี่ยวข้องกับความจริงบางอย่างที่สายตาของปุถุชนคนธรรมดาไม่อาจจะมองเห็นได้ ปรากฏการณ์
เกี่ยวกับการมองเห็นความจริงอย่างนี้ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าการมี “ดวงตาเห็นธรรม” หากกล่าว
เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสาหรับคนสมัยปัจจุบันก็อาจกล่าวได้ ว่าดวงตาเห็นธรรมหมายถึงการมีโลกทัศน์ที่
เปลี่ยนไปจากเดิม ตามพุทธประวัตินั้นท่านเล่าว่าสิ่งที่เปลี่ยนโลกทัศน์ของเจ้าชายสิทธัตถะในเบื้องต้น
คือสิ่งที่ท่านเรียกว่า “เทวทูตทั้งสี่” ซึ่งได้แก่ภาพของคนแก่คนเจ็บ คนตาย และสมณะ เราอาจเข้าใจ
เรื่องนี้ด้วยเหตุผลได้ว่าเจ้าชายน่าจะเป็นคนที่ช่างคิดช่างสังเกต อุปนิสัยอันนี้ทาให้พระองค์ครุ่นคิด
และตั้งคาถามเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตว่า... “ทาไมหนอคนเราเมื่อเกิดมาแล้วจึงต้องแก่ชราเจ็บป่วย
แล้วก็ตายด้วย มีทางไหมหนอที่จะไปพ้นจากธรรมชาติที่ว่านี้...” ในระหว่างที่ทรงครุ่นคิดอยู่นั้นก็ทรง
มองเห็ น หลั กคิดอัน หนึ่ งซึ่งขยายความมาจากข้อเท็จจริงที่เราสามารถสั งเกตเห็ นได้ในชีวิตที่ ว่า...
“ธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายย่อมมีของคู่กันตรงกันข้ามกัน เช่นมีมืดก็มีสว่าง มีโรคภัยก็มีโอสถสาหรับรักษา
... โดยนัยเดียวกันนี้ เมื่อมีภาวะที่เป็นความเกิด แก่ เจ็บ และตาย ก็น่าจะมีภาวะที่ตรงกันข้ามคือไม่
เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ และไม่ตาย...” หลักคิดดังกล่าวนี้อาจถือได้ว่าเป็นธงสาหรับนาทางให้พระองค์ออก
บวชเพื่อแสวงหาสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงอันน่าเอน็จอนาถของชีวิตที่ว่านั้น สาหรับเทวทูต
ประการที่สี่คือสมณะนั้นน่าจะหมายถึงการที่ทรงพิจารณาเห็นว่าในการแสวงหาสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับ
เกิดแก่เจ็บ และตายนั้ นจ าต้องอาศัยรูปแบบชีวิตที่เอื้ออานวย การอยู่ในท่ามกลางสิ่งอานวยความ
สะดวกสบายของชีวิตอย่างเช่น ที่เป็นอยู่นั้นน่าจะไม่เอื้อให้ การแสวงหาเป็นไปอย่างง่ายดาย ชีวิต
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สมณะตามที่ป รากฏทั่วไปในอินเดียสมัยนั้นน่าจะเอื้อต่อการแสวงหาสิ่ งนี้มากที่สุด เมื่อทรงตัดสิ น
พระทัยมั่นเหมาะเช่นนั้นแล้วก็ได้อาลาพระราชวังออกมาเป็นนักบวชเร่ร่อนในเวลาต่อมา
หลั กคิ ด เบื้ องต้น ที่ ก่ อให้ เกิด พุ ท ธศาสนานั้ น คื อหลั กที่ ว่า “สรรพสิ่ งย่อ มมี ของที่ เป็ น คู่
ตรงกันข้าม” หลักคิดที่ว่านี้ไม่ได้เกิดลอยๆ แต่มาจากการสังเกตธรรมชาติรอบตัว มีข้อที่น่าสังเกตว่า
เมื่ อ ตรั ส รู้ แ ล้ ว พระธรรมที่ ท รงน ามาสอนผู้ ค นนั้ น มั ก ได้ รั บ การอธิ บ ายโดยพระพุ ท ธองค์ ว่ าเป็ น
“ข้อเท็จจริงในธรรมชาติ” การตรัสรู้คือการค้นพบข้อเท็จจริงในธรรมชาติ พิจารณาในแง่นี้เนื้อหาของ
สิ่งที่พุทธศาสนาสอนก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับเนื้อหาความรู้ที่วิทยาศาสตร์สอน คือทั้งพุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ก ล่าวเหมือนกันว่าความรู้ที่ตนนาเสนอออกมานั้นเป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเกตเห็น
ความจริงในธรรมชาติ จะต่างกันบ้างก็ตรงที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ประสาทสัมผัสธรรมดาในการสังเกต
ธรรมชาติที่เป็นรูปธรรม ส่วนพระพุทธเจ้าทรงหยั่งเห็นความจริงในโลกธรรมชาติผ่านการตรัสรู้ ซึ่งเป็ น
กระบวนการทางจิตใจที่อธิบายด้วยภาษาไม่ได้ นอกจากนั้นโลกธรรมชาติที่คาสอนของพุทธศาสนา
เกี่ยวข้องด้วยก็มีส่วนหนึ่งที่อยู่พ้นการตรวจสอบด้วยอายตนะเพราะไม่ใช่สสาร อันที่จริง บางสิ่งที่
วิทยาศาสตร์กล่าวถึงก็ไม่ใช่สสาร เช่นสิ่งที่เรียกกันในทางวิทยาศาสตร์ว่ากฎธรรมชาติ กฎธรรมชาติ
คืออะไร เกิดได้อย่างไร มีกี่อย่าง และทาหน้าที่อะไรในจักรวาลนี้เป็นคาถามหลักที่พุทธศาสนาถาม คา
สอนส าคั ญ ๆ ในพุ ท ธศาสนา เช่ น ไตรลั ก ษณ์ อริย สั จ ปฏิ จ จสมุ ป บาท นิ ย าม แสดงเอาไว้ในรู ป
ข้อความที่กล่าวถึงกฎธรรมชาติ เป็นที่ทราบกันดีว่าในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่พุ ทธศาสนาสอนก็คือกฎ
ธรรมชาติหลักๆ 5 อย่างอันได้แก่
1.1 กฎธรรมชาติว่าด้วยฤดูกาล ที่ภาษาพุทธศาสนา เรียกว่า อุตุนิยาม
1.2 กฎธรรมชาติว่าด้วยพืชพันธุ์ที่ศัพท์ทางพุทธศาสนา เรียกว่า พีชนิยาม
1.3 กฎธรรมชาติว่าด้วยจิตใจของมนุษย์และสัตว์ที่ศัพท์ทางพุทธศาสนาเรียกว่า จิตนิยาม
1.4 กฎธรรมชาติว่าด้วยกรรมอันได้แก่การกระทาที่เกิดจากความจงใจของมนุษย์และสัตว์
ที่ศัพท์ทางพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมนิยาม
1.5 กฎธรรมชาติว่าด้วยความถูกต้องดีงามที่ศัพท์ทางพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมนิยาม
กฎธรรมชาติ 5 ประการนี้พุทธศาสนาเชื่อว่าครอบคลุมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทุก
อย่างในจักรวาลนี้ หมายความว่าพุทธศาสนานั้นมองว่าในจักรวาลนี้มีสิ่งต่างๆ อยู่จานวนหนึ่ง สิ่ ง
เหล่านี้มีลักษณะเฉพาะของตนแตกต่างกันไป สิ่งเหล่านี้แม้จะมีลักษณะเฉพาะตนแต่ก็สามารถจัดกลุ่ม
ให้อยู่ในประเภทเดียวกันกับสิ่งอื่นได้ เช่น เป็นสสารที่ไร้ชีวิต เช่นก้อนหิน เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่มีจิตใจ
เช่นพืช เป็นสิ่งมีชีวิตและมีจิตใจเช่นมนุษย์และสัตว์ สสารที่ไร้ชีวิตนั้นท่านถือว่าอยู่ภายใต้การดูแล
ควบคุมของกฎธรรมชาติข้อแรกที่เรียกว่าอุตุนิยาม กล่าวอีก อย่างหนึ่งคือสิ่งที่ไร้ชีวิตเช่นก้อนหินก้อน
ดินนั้นจะเกี่ยวข้องกับกฎธรรมชาติข้อนี้เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับข้ออื่นๆ พฤติกรรมหรือการแสดงออกของ
สสารที่ปราศจากชีวิตจะเป็นไปตามอานาจของกฎธรรมชาติข้อนี้เท่านั้น สิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดคือไร้จิต
กับมีจิตล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ ประการที่สองอันได้แก่พีชนิยามด้วยกันทั้งสิ้น แต่การ
เกี่ยวข้องกับกฎธรรมชาติข้อนี้จะเป็นไปในด้านที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าพันธุกรรมเท่านั้น ยกตัวอย่าง
เช่ น มะพร้ า วออกลู ก เป็ น มะพร้ า ว แมวออกลู ก เป็ น แมว คนก็ ค ลอดลู ก เป็ น คน นี่ คื อ ตั ว อย่ า ง
ปรากฏการณ์ทางพันธุกรรม ปรากฏการณ์เช่นนี้พุทธศาสนาถือว่าอยู่ภายใต้การดูแลควบคุม ของกฎ
ธรรมชาติประการที่สอง สาหรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตคือต้นไม้นั้นนอกจากจะอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติข้อนี้
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ก็อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติข้อแรกด้วย เมื่อ ใบไม้แห้งต้องลมก็ปลิวร่วงลงดิน นี่เป็นไปตามกฎธรรมชาติ
ข้อแรกเพราะไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมส่วนสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจคือคนและสัตว์นั้นนอกจากจะอยู่ภายใต้กฎ
ธรรมชาติสองข้อที่กล่าวมาแล้วจะต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอีกสามข้อที่เหลือด้วย กฎธรรมชาติว่า
ด้วยจิตใจของมนุษย์และสัตว์นั้นมีเนื้อหากว้างมาก แต่อาจกล่าวย่อๆ ว่าตามกฎธรรมชาติข้อนี้ สิ่งที่
เรียกว่าจิตใจของมนุษย์และสัตว์ไม่ได้ทางานหรื อแสดงพฤติกรรมออกอย่างสะเปะสะปะ ตรงกันข้าม
มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับจิตใจอยู่จานวนมาก กฎเกณฑ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งบอกเราว่าจิตใจที่มีสภาพเช่นนี้เมื่อ
ก่อให้ เกิดพฤติกรรมผลของพฤติกรรมนั้นจะเป็นคุณ หรือโทษแก่มนุษย์และสัตว์ กฎเกณฑ์ เหล่านี้
บางส่วนบอกเราว่าเมื่อเราทราบว่าพฤติ กรรมเช่นนี้เช่นนั้นที่มนุษย์แสดงออกเป็นผลมาจากการมี
สภาพจิตใจเช่นนี้เช่นนั้น ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่การให้การศึกษาเรียนรู้แก่มนุษย์เพื่อให้
เขาได้แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมา กล่าวโดยสรุปคือกฎธรรมชาติว่าด้วยจิตใจที่พุทธศาสนา
สอนนั้นส่วนหนึ่งเหมือนกับที่กล่าวในวิชาจิตวิทยาตะวันตก คือกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างสภาพ
จิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งต่อพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราแสดงออก (เช่นคนที่มักโอ้อวดตน
นั้นเป็นเพราะลึกๆ เขาไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง) แต่เนื้อหาส่วนหนึ่งก็มีลักษณะเฉพาะของพุทธ
ศาสนาเองคือ กฎธรรมชาติว่าด้วยจิตใจนี้จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของการยกระดับจิตของมนุษย์ให้
สูงขึ้นจนสามารถอยู่เหนือสัญชาตญาณอย่างสัตว์ (ซึ่งอย่างหลังนี้ไม่มีกล่าวเอาไว้ตรงๆ ในจิตวิทยา
ตะวันตกดั้งเดิม แต่เริ่มมีการกล่าวถึงบ้างแล้วในจิตวิทยาตะวันตกสมัยใหม่ที่ผสมผสานแนวคิดแบบ
จิตวิทยาดั้งเดิมเข้ากับปรัชญาและศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาและศาสนาตะวันออก)
พุทธศาสนานั้นสอนเรื่องกรรม หมายถึงการกระทาที่เกิดจากความจงใจ กรรมสามารถ
เกิดได้กับมนุษย์และสัตว์เพราะสัตว์นั้นพุทธศาสนาถือว่ามีจิตเช่นเดียวกับมนุษย์ จะอย่างไรก็ตามจิต
ของสัตว์เนื่องจากมีคุณภาพด้อยกว่ามนุษย์ในเรื่องของปัญญาและความรู้สานึกตัว เจตนาในการทา
กรรมของสัตว์จึงอ่อนกว่ามนุษย์ กรรมที่สัตว์กระทาโดยทั่วไปจึงไม่ร้ายแรงเท่ากับกรรมที่กระทาโดย
มนุษย์ ขอให้สังเกตว่ากรรมที่ศาสนาพุทธสอนนั้นมีสถานะเป็นกฎธรรมชาติประการหนึ่ง การเป็นกฎ
ธรรมชาติหมายความว่าเราสามารถเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการกระทา (กรรม) และผลของการ
กระทา (วิบาก) ได้เสมือนกับที่เข้าใจความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุและผลที่ปรากฏในธรรมชาติอื่นๆ เช่น
ธรรมชาติด้านฟิสิกส์ เคมี (อุตุนิยาม) และ ชีววิทยา (พีชนิยาม) ยกตัวอย่างเช่น น้าหนึ่งโมเลกุลนั้น
ประกอบจากไฮโดรเจนสองอะตอมและออกซิเจนอีกหนึ่งอะตอม เมื่อใดก็ตามที่เราแยกน้าออกจากกัน
เราจะได้ผลเช่นนี้เสมอ หรือเมื่อเรากินอาหารที่มีไขมันมากๆ ไขมันเหล่านั้นเมื่อย่อยสลายไม่หมดก็
สะสมอยู่ในระบบร่างกายของเราก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่นโรคหัวใจ นี่ก็เป็นกฎธรรมชาติเช่นกัน กรรมที่
มนุษย์ทามีสองอย่างคือดีและชั่ว กรรมดีย่อมส่งผลให้เกิดสิ่งที่ดีแก่ชีวิตเราในทานองเดียวกับการกิน
อาหารดีๆ และออกกาลังกายสม่าเสมอย่อมส่งผลดีแก่สุขภาพของเรา ส่วนกรรมชั่วก็ส่งผลในทาง
ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว เหมือนการกินอาหารไม่ดี หรือเสพสิ่งเสพติดที่ย่อมส่งผลร้ายต่อสุขภาพ
แม้ว่าการพิสูจน์กรรมจะไม่อาจทาได้ชัดแจ้งเหมือนการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและสุขภาพ
ที่กล่าวข้างต้น แต่พุทธศาสนาก็เสนอวิธีพิสูจน์กรรมบางแง่เช่นในแง่ที่กรรมจะสัมพันธ์กับจิตใจอย่าง
ไม่อาจปฏิเสธได้ คนทาดีแม้ไม่มีใครเห็นก็อิ่มใจกับการกระทานั้น ส่วนคนที่ทาชั่วย่อมเดือดร้อนใจแม้
ไม่มีคนเห็นก็ตาม จริงที่บางครั้งคนชั่วอาจหลอกตนเองหรือปลอบใจตนเองว่าไม่ควรเดือดร้อนใจที่ได้
ทาสิ่งนั้นลงไป แต่พุทธศาสนาเชื่อว่าในท้ายที่สุดเขาจะไม่สามารถหลอกตัวเองได้ตลอดไป ณ วันที่เขา
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แก่ชราขึ้นหรือกาลังสิ้นลมหายใจอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล สิ่งที่เขาทาไว้ทุกอย่างที่เป็นกรรมชั่วและ
เคยกดไว้ได้ชั่วคราวด้วยการหลอกตนเองจะพรั่งพรูออกมาบีบเค้นทรมานจิตใจของเขา นี่คือกฎแห่ง
กรรมที่ไม่มีใครอาจต้านทางหรือเบี่ยงเบนได้
สาหรับกฎธรรมชาติประการสุดท้ายนั้นอาจกล่าวได้สองแง่ แง่หนึ่งกฎธรรมชาติหมวดนี้
หมายเอากฎธรรมชาติที่ดูแลสิ่งต่างๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วในกฎธรรมชาติสี่อย่างข้างต้นอีก
แง่หนึ่งกฎธรรมชาติข้อนี้หมายเอากฎความสัมพันธ์ทางด้านศีลธรรมที่ไม่ได้อยู่ในรูปของการให้ผลของ
กรรม ยกตัวอย่างเช่น พุทธศาสนาเชื่อว่าการที่คนในสังคมมีระดับจริยธรรมที่ ต่าลงจะส่ งผลให้ เกิด
ความไม่ปรกติทางด้านธรรมชาติแวดล้อม ปรากฏการณ์นี้อธิบายไม่ได้ด้วยกฎแห่งกรรม เพราะกฎแห่ง
กรรมกล่าวถึงการกระทาของคนคนหนึ่งและการที่กรรมที่ว่านั้นส่งผลต่อตัวเขาแต่ปรากฏการณ์ข้างต้น
นี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการที่มนุษย์ในสังคมประพฤติตนต่าทรามลงในทางศีลธรรมกับความ
วิปริตทางธรรมชาติ (เช่นน้าท่วม ฝนแล้ง ฤดูกาลผิดไปจากที่เคยเป็น) ความหมายสองแง่นี้ในท้ายที่สุด
แล้ ว อาจเป็ น สิ่ งเดีย วกัน คือเป็ น ปรากฏการณ์ ที่ อยู่นอกเหนือการควบคุมของกฎธรรมชาติสี่ อย่ าง
ข้างต้น จะอย่างไรก็ตาม การตีความให้กว้างไว้ก่อน (คือตีความตามแง่ที่หนึ่งตามที่กล่าวข้างต้น) ก็
เป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ทางด้านพุทธศาสนามากกว่าเพราะอาจเป็นไปได้ที่จะมีปรากฏการณ์ที่
แปลกไปจากที่ เราคุ้ น เคย ปรากฏการณ์ เหล่ านี้ ในท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว เราก็ ส ามารถอธิ บ ายได้ ด้ ว ยกฎ
ธรรมชาติข้อสุดท้ายนี่เอง
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่า โลกทัศน์ใหญ่ของพุทธศาสนานั้นคือความเชื่อว่าจักรวาลนี้
ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ที่อาจจัดเป็นหมวดหมู่ได้ สิ่งที่จัดกันเข้าเป็นหมวดหมู่แต่ละหมวดนี้ก็จะอยู่
ภายใต้การดูแลของกฎธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง บางหมวดอาจถูกดูแลโดยกฎธรรมชาติเพียงอย่าง
เดียว แต่บางหมวดหมู่อาจได้รับการดูแลโดยกฎธรรมชาติมากกว่าหนึ่งประเภท ตามแง่ต่างๆ ที่สิ่ง
เหล่านั้นแสดงออกหรือสัมพันธ์กับสิ่งอื่น โลกทัศน์ที่อิงอยู่กับการมองจักรวาลว่าเป็นไปตามธรรมชาติ
เช่นนี้มีผลโดยตรงต่อระบบจริยธรรมที่พุทธศาสนาสอน จริยธรรมของพุทธศาสนานั้นเป็นจริยธรรม
ของการลงมือทา ไม่ใช่จริยธรรมของการอ้อนวอน ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงวิจารณ์การไหว้วอน
เทพเจ้าเพื่อให้ตนเองได้สิ่งที่ปรารถนาซึ่งคนอินเดียสมัยนั้นพวกหนึ่งกระทาอยู่ว่า สมมติว่าชายคนหนึ่ง
ยืนอยู่ริมแม่น้า เขาปรารถนาจะข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่ ง ชายคนนั้นนั่งลงกราบไหว้ขอให้ฝั่งน้าด้านโน้น
เลื่อนมายังข้างนี้ เพื่อว่าเขาจะได้ข้ามไปได้ ถามว่าการกระทาของชายคนนี้จะประสบผลหรือไม่ การ
กระทานี้มีเหตุผลหรือไม่ แน่นอน ทุกคนต้องตอบได้ตรงกันว่าการกระทานี้ไม่มีเหตุผล พระพุทธองค์
ได้ ต รั ส สื บ ไปว่ า สิ่ งที่ ต รงไปตรงมาส าหรับ ชายคนนั้ น ที่ จ ะพึ งกระท าเพื่ อ ให้ ต นเองได้ บ รรลุ ผ ลที่
ปรารถนาก็คือเขาต้องว่ายน้าข้ามไปด้วยตนเองหรือไม่ก็ต่อเรือหรือแพขึ้นแล้วข้ามไป จริยธรรมของ
พุทธศาสนาเป็นจริยธรรมของการลงมือทา เหมือนการลงมือว่ายน้าเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่ง การกราบไหว้
อ้อนวอนนั้นอยู่นอกเหนือธรรมชาติ เมื่อไม่เป็นไปตามกระบวนการทางธรรมชาติ การกระทานั้นก็ไร้
ผล ส่วนการต่อเรือหรือว่ายน้าข้ามไปยังอีกฝั่งนั้นเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ เมื่อเป็นเรื่องของ
ธรรมชาติก็ถูกต้องแล้วที่จะเกิดผลขึ้นจริงๆ
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2. ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์แตกต่างจากศาสนาพุทธตรงที่ศาสนาคริสต์สอนเรื่องพระเจ้า แต่พุทธศาสนา
ไม่สอนการเกิดขึ้นของศาสนาคริสต์นั้นในแง่หนึ่งก็คล้ายกับพุทธศาสนาตรงที่พระศาสดาในศาสนา
คริสต์อันได้แก่พระเยซูทรงรู้สึกว่าการดาเนินชีวิตอย่างชาวโลกทั่วไปที่สืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคน
นั้นไม่น่าจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐ ตามประวัติพระเยซูทรงเกิดในตระกูลช่างไม้ บิดาประกอบอาชีพเป็น
ช่างไม้ ปกติคนธรรมดาทั่วไปเมื่อเกิดในตระกูลใดก็ย่อมจะดาเนินอาชีพตามตระกูล แต่พระเยซูไม่สู้จะ
สนใจ “การงานทางโลก” เหล่านี้ ทรงใช้เวลาในวัยหนุ่มครุ่นคิดและไตร่ตรองถึงความหมายอันลึกซึ้ง
ของชีวิต โลก และจักรวาล การใช้เวลาครุ่นคิดไตร่ตรองในที่อันเงียบสงัดเพียงลาพังนี้ก็คล้ายกับการ
บาเพ็ญเพียรทางจิตของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ แล้ววันหนึ่งพระเยซูก็เชื่อว่าได้ทรงพบอะไร
บางอย่างที่ก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่จะทรงเผยบอกแก่คนทั้งหลายนับจากนี้เป็นต้นไปนั้นถูกต้ อง
คัมภีร์ศาสนาคริสต์กล่าวว่าสิ่งที่ทาให้พระเยซูมั่นใจตามที่กล่าวข้างต้นนั้นคือ “พระเจ้า” พระเจ้าที่
พระเยซู ท รงมั่ น ใจว่ าได้ พ บนั้ น เป็ น พระเจ้ าตามคติ ข องศาสนายู ด าย ศาสนายู ด ายเป็ น ศาสนาที่
ก่อกาเนิดขึ้นในชนชาติยิว (หรืออิสราเอลในปัจจุบัน) ชนชาติยิวนี้นับแต่เกิดมาก็ตกเป็นทาสของชน
ชาติอื่นมาตลอด แรกทีเดียวก็เป็นทาสของชาติอียิปต์ ต่อมาก็เป็นทาสของชาติโรมันการตกเป็นทาง
ของผู้อื่นและตลอดชีวิตต้องถูกบังคับให้กรางานหนักอย่างปราศจากอนาคตนั้นทาให้ชนชาติยิวสร้าง
“ภาพในฝัน” บางอย่างขึ้นเพื่อให้ชีวิตอันเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสนั้ นสามารถดาเนินต่อไปได้โดยไม่
เป็นบ้าเสียก่อน ภาพในฝันที่ว่านี้คือ “พระเยโฮวาห์” (Yahweh) หรือ “พระเจ้า” (God) ชนชาติยิว
นั้นบอกเล่ากันต่อๆ มาหลายรุ่นคนว่าวันหนึ่งพระเจ้าของพวกเขาจะทรงส่ง “ผู้ปลดปล่อย” มาเกิดใน
หมู่พวกเขา และท่านผู้นี้จะเป็นผู้นาพาชนชาติยิวให้เ ป็นอิสระจากการปกครองของชนชาติอื่น ขอให้
สังเกตว่าพระเจ้าที่ชาวยิวจินตนาการถึงนั้นคือความหวัง กาลังใจและสิ่งหล่อเลี้ยงให้ชีวิตที่แห้งเฉาของ
พวกเขาได้ดารงสืบไปวันต่อวัน เมื่อแรกที่พระเยซูปรากฏตนต่อสาธารณะและเที่ยวสั่งสอนธรรมนั้น
ชาวยิวบางคนก็เข้าใจว่าพระองค์น่ าจะเป็นผู้ปลดปล่อยตามที่เล่ากันสืบมานั้น ลองสังเกตว่าสภาพ
สังคมของชนชาติยิวนั้นแตกต่างจากสภาพสังคมของชนชาติอินเดียคนอินเดียสมัยพุทธกาลนั้นไม่ได้ตก
เป็นทาสของใคร ไม่มีใครมากดขี่ การที่ชาวอินเดียส่วนหนึ่งนับถือพระเจ้านั้นอธิบายได้ด้วยเงื่อนไขที่
แตกต่างออกไปจากของชนชาติยิ ว นักจิตวิเคราะห์ คนส าคัญ ของโลกตะวัน ตกคนหนึ่งคือฟรอยด์
(Sigmund Freud) ได้วิเคราะห์ ปรากฏการณ์ การนับถือพระเจ้าของชาวยิวว่า เป็นธรรมดาว่าเมื่อ
คนเราประสบเคราะห์กรรมที่ตนเองรู้สึกว่าเกินความสามารถของตนที่จะแก้ไขเยียวยาได้ ทางออกของ
มนุ ษย์ ในกรณี เช่น นี้ ก็คือการ “ฝั น ” ชาวยิวผู้ประสบเคราะห์ กรรมได้ฝันถึงพระบิดาผู้ที่จะมาช่ว ย
ปลดปล่อยลูกความฝั นนี้ อธิบ ายได้ด้วยสัญชาตญาณในการปกป้องตนเองที่พบเห็ นในมนุษย์ทั่วไป
เด็กๆ เวลาที่อยู่ในที่มืดแล้วเกิดตกใจก็จะร้องไห้เรียกหาพ่อหรือแม่ พระบิดาอันหมายถึงพระเจ้าใน
ศาสนาคริ ส ต์ นั้ น ก็ คื อ ภาพของพ่ อ ผู้ แ ข็ งแรงที่ พ ร้อมจะปกป้ อ งลู ก การวิเคราะห์ ข องฟรอยด์ นี้ ใน
ท้ายที่สุดแล้วนาไปสู่การที่เขาปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่มีจริง พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ ตรงกันข้าม มนุษย์
ต่างหากที่สร้างพระเจ้าขึ้น แต่ในที่นี้เราจะไม่พิจารณาไกลไปถึงขึ้นนั้น การจะปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่มีอยู่
นั้นในทางปรัชญาศาสนาเราทราบกันดีว่าไม่ง่าย (แนวคิดของฟรอยด์ข้างต้นก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์
มากจากผู้ที่ไม่เห็นด้วย) สิ่งที่เราจะพิจารณากันเป็นหลักในตอนนี้คือ เมื่อสภาพสังคมและชีวิตของชน
ชาติยิวแตกต่างจากสภาพชีวิตที่ก่อให้เกิดพุทธศาสนาตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น สิ่งที่เป็นหลักคิดของชน
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ชาติยิวที่พัฒ นาต่อมาสู่ศาสนาคริส ต์จึงแตกต่างจากวิธีคิดของชาวพุทธ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ว่า
จริย ธรรมของพุ ทธศาสนานั้ น อาจเรียกว่า “จริยธรรมแบบธรรมชาตินิยม” (Naturalistic Ethics)
จริยธรรมแบบนี้มีลักษณะสาคัญคือเชื่อว่าสิ่งต่างๆ ในจักรวาลมีอยู่ตามธรรมชาติและดาเนินไปตามกฎ
ธรรมชาติ ไม่มีอะไรที่อยู่เหนือธรรมชาติ หรือไม่เป็นไปตามกฎธรรมชาติ พุทธศาสนานั้นปฏิเสธสิ่งที่
เรี ย กว่า “สภาวะเหนื อธรรมชาติ ” (Supernatural Phenomena) แม้ ว่าในคั ม ภี ร์พุ ท ธศาสนาจะ
กล่าวถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นภาวะเหนือธรรมชาติเช่นอิทธิปาฏิหาริย์แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้รับการ
อธิบายว่าสิ่งเหล่านี้ก็ดาเนินไปตามกฎธรรมชาติ เพียงแต่ว่ามนุษย์เราอาจไม่รู้จักกฎธรรมชาติที่อาจ
ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้เท่านั้นเอง (เทวดารู้กฎธรรมชาติที่จะช่วยให้เหาะไปในอากาศได้ แต่
มนุษย์ไม่รู้ เราจึงเหาะไม่ได้ ที่เทวดาเหาะได้ไม่ได้แปลว่าเทวดาอยู่เหนือกฎธรรมชาติ นี่คือคาอธิบาย
ของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องทานองนี้) แต่จริยธรรมในศาสนาคริสต์นั้นมองต่างไปจากที่พุทธศาสนา
มอง ขอให้เราย้อนกลับไปที่ตัวอย่างเรื่องชายที่ยืนอ้อนวอนให้ฝั่งน้าด้านโน้นเลื่อนมาหาตั วเองอีกครั้ง
ตัวอย่างนี้หากพิจารณาตามหลักคิดในศาสนาคริสต์ก็อาจพิจารณาได้ว่าเป็นตัวอย่างของสภาพปัญหา
ที่มนุษย์เราสามารถหาทางออกได้ด้วยสติปัญญาของตนเอง ดังนั้นก็ถูกต้องแล้วที่พุทธศาสนาจะสอน
ให้เรา “ลงมือ” กระทาการเพื่อแก้ปัญหานั้น แต่ศาสนาคริสต์คิดว่ายังมีปัญหาอีกแบบหนึ่งที่น่าจะอยู่
พ้นความสามารถของมนุษย์เราที่จะแก้ไขได้ด้วยตนเอง ปัญหาชนิดนี้ต้องการผู้ที่มีสติปัญญาและพลา
นุภาพมากกว่าเรามาช่วยแก้ไข เมื่อเราเผชิญหน้าปัญหาเหล่านี้ เราเหมือนทารกที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เรา
ต้อง “อ้อนวอน” ให้ผู้ที่สามารถช่วยเราได้มาช่วยเหลื อเราเช่นพ่อแม่ เพราะนี่เป็นเพียงหนทางเดียวที่
เราจะทาได้ สมมติว่าแม่น้าในตัวอย่างข้างต้นเป็นแม่น้าพิเศษ น้าในแม่น้านั้นเป็นกรด เราลงไปว่าย
ไม่ได้ ที่อีกฝั่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งมีเรือพิเศษที่ทนต่อน้ากรด ฝั่งนี้ไม่มีเรือชนิดนั้น อะไรคือสิ่งที่เราจะ
สามารถทาได้ในภาวะเช่นนี้หากไม่ใช่การร้องขอให้ชายคนที่อยู่ฟากโน้นได้ช่วยล่องเรือมารับเรา
จริยธรรมในศาสนาคริสต์นั้นเป็น “จริยธรรมแบบเทวนิยม” (Theistic Ethics) จริยธรรม
แบบนี้ ในบางแง่เป็ น สิ่งที่ยื นอยู่ คนละด้านกับจริยธรรมแบบธรรมชาตินิยมที่กล่ าวข้างต้น สาหรับ
ศาสนาคริสต์ สภาวะตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยทั่วไปในแง่ที่ว่ามนุษย์ต้องดาเนินไป
ภายใต้กฎธรรมชาติ จะอยู่เหนือหรือบงการให้กฎธรรมชาติเป็นอย่างที่ตนต้องการไม่ได้ แต่สาหรับสิ่ง
ที่มีอานาจเหนือมนุษย์เช่นพระเจ้า ธรรมชาติเป็นสิ่งที่บงการให้เป็นไปอย่างที่ปกติไม่เป็ นเช่นนั้นได้
มนุษย์บางคนก็สามารถบงการธรรมชาติได้ แต่คนเช่นนี้ก็มักได้แก่คนที่ได้รับอานาจพิเศษบางอย่าง
จากพระเจ้า ที่พระเยซูแสดงปาฏิหาริย์เช่นเดินบนน้าได้ก็ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมานี้
ศาสนาคริสต์นั้นสอนว่า “จงช่วยเหลือตนเองก่อน แล้วพระเจ้าจะช่วยท่าน” คาสอนนี้
ค่อนข้างสะท้อนโลกทัศน์ของศาสนาคริสต์อันเป็นโลกทัศน์แบบเทวนิยมได้ค่อนข้างดี ข้อความข้างต้น
นี้ แ บ่ งออกเป็ น สองตอน ตอนแรกศาสนาคริ ส ต์ ส อนว่ า เราจะต้ อ งช่ ว ยเหลื อ ตนเองก่ อ นเวลาที่
เผชิญหน้ ากับปัญหาต่างๆ ในชีวิตการสอนเช่นนี้ค่อนข้างจะตรงกับที่พุทธศาสนาสอน จะต่างกันก็
ตรงที่ ในขณะที่ พุ ท ธศาสนาเชื่ อว่าปั ญ หาทุ กอย่ างในโลกนี้ อยู่ในมื อของมนุษ ย์ ที่ จะแก้ ไขได้ ทั้ งสิ้ น
ดังนั้นพุทธศาสนาจึงไม่สอนเรื่องการให้ผู้อื่นมาช่วย แต่ศาสนาคริสต์คิดว่าในบางสถานการณ์แม้มนุษย์
จะพยายามช่วยเหลือตนเองเต็มที่แล้ว แต่ปัญหานั้นก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาเช่นนี้พระเจ้าเท่านั้น
ที่จะช่วยแก้ไขได้ จะอย่างไรก็ตาม เงื่อนไขหลักที่จะทาให้พระเจ้ามาช่วยมนุษย์แก้ไขปัญหาประเภทนี้
ก็คือการที่มนุษย์ได้ลงมือเพียรพยายามที่จะแก้ไขจนสุดความสามารถก่อนแล้วเท่านั้น
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เราจะมองเห็นความแตกต่างกันระหว่างหลักคิดของพุทธศาสนากับศาสนาคริสต์ตามที่
กล่าวมาข้างต้นได้มากขึ้นถ้าเราจะลองตั้งคาถามดูว่า “มีตัวอย่างไหมที่แสดงว่าปัญหาบางอย่างมนุษย์
แก้เองไม่ได้” ตัวอย่างนี้สาคัญมาก เพราะหากมี และชัดเจนว่าเป็นปัญหาที่อยู่พ้นปัญญาของมนุษย์ที่
จะแก้ไข ทัศนะของศาสนาพุทธที่ว่ามนุษย์แก้ปัญหาได้ทุกอย่างก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยดูเหมือนว่า
การจะหาตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นนี้ไม่ง่ายเลย โปรดอย่าลืมว่าปัญหาที่เรากาลังกล่าวถึงอยู่นี้เป็นปัญหา
ในเชิงศาสนาอันหมายถึงปัญหาที่ก่อให้เกิดความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจแก่เรา การที่เรา
บินไม่ได้อย่างนกนั้นไม่ใช่ปัญ หาทางศาสนา เช่นเดียวกัน การที่เราเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บและตายก็
ไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้าเรารู้สึกว่าการบินไม่ได้นั้นเป็นทุกข์ หรือการรู้สึกว่าวันหนึ่งตนเองต้องแก่ชราและล้ม
ป่วยแล้วก็ตายไปเป็นสิ่งที่รบกวนความรู้สึกของเรา นี่คือปัญหา และปัญหาเช่นนี้พุทธศาสนาเชื่อว่าเรา
สามารถแก้ได้ด้วยตนเอง ไม่เพียงแต่ปัญหานี้เราสามารถแก้ได้ด้วยตนเองเท่านั้น ปัญหานี้ยังเป็นสิ่งที่
คนอื่นไม่สามารถแก้แทนเราได้ด้วย เพราะคนที่รู้สึกเป็นทุกข์คือเรา คนอื่นมาร่วมรู้สึกกับเราไม่ได้
เหมือนเมื่อเราหิวข้าวเราต้องกินข้าวเอง จะให้คนอื่นมากินและอิ่มแทนเราไม่ได้
แม้ ว่าเราจะหาตั ว อย่ า งปั ญ หาทางจริย ธรรมที่ ดู เหมื อ นล าพั งมนุ ษ ย์ ไม่ ส ามารถแก้ ได้
ค่อนข้างยาก แต่ปัญหาบางอย่างที่โลกมนุษย์ปัจจุบันกาลังประสบอยู่อาจเข้าข่ายปัญหาที่เรากาลังมอง
หาอยู่เวลานี้ ปัญหาที่ว่านี้ก็คือปัญหาทางด้านจริยธรรมสมัยใหม่ที่เรียกกันว่า “ปัญหาชีวจริยธรรม”
(Bioethical Problems) ปั ญ หาเหล่ า นี้ ส่ ว นมากเกิ ด จากความก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์และชีววิทยา วิทยาศาสตร์นั้นถือว่าตนมีหน้าที่ศึกษาธรรมชาติเพื่อให้รู้ไปหมดว่าการที่สิ่ง
ต่ า งๆ ในธรรมชาติ แ สดงตนเช่ น นี้ เช่ น นั้ น มี อ ะไรอยู่ เบื้ อ งหลั ง วิ ท ยาศาสตร์ เชื่ อ ว่ า เบื้ อ งหลั ง
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติทุกอย่างจะต้องมีกฎธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งรองรับอยู่ หากว่าเรา
สามารถเข้าถึงกฎเหล่านี้หมด ก็เท่ากับเรารู้ตลอดจักรวาลทั้งจักรวาล ความรู้ดังกล่าวนี้ในท้ายที่สุด
แล้วจะทาให้เรามีอานาจอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่จะบัญชาให้ธรรมชาติเป็นอย่างที่เราต้องการได้ เดิมนั้น
มนุษย์เก็บพืชตามธรรมชาติมากิน ต่อมาเราก็รู้จักปลูกและบารุงตกแต่งพันธุ์พืชให้ได้ผลงอกงามอย่าง
ที่ เราต้ อ งการ วิ ช าชี ว วิท ยาสมั ย ใหม่ ได้ ด้ ว ยเปิ ด เผยความลั บ ว่ าภายในพื ช มี ก ลไกทางพั น ธุก รรม
บางอย่างทางานอยู่เงียบๆ เมื่อเรารู้จัก กลไกพวกนี้ เราก็สามารถบงการให้พืชผลิดอกออกผลอย่างที่
เราต้องการ นี่คือที่มาของการดัดแปลงพันธุกรรมพืช ที่ต่อมาก็ขยายมายังสัตว์ และลงท้ายที่มนุษย์ ใน
ท านองเดี ย วกั น วิ ช าการแพทย์ ตั้ งแต่ ส มั ย โบราณมาแล้ ว ก็ พ ยายามเอาชนะโรคภั ย ไข้ เจ็ บ ที่ ม า
เบี ย ดเบี ย นบั่ น ทอนชีวิตมนุ ษ ย์ ให้ สั้ นลง นอกจากจะพยายามเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บ วิท ยาศาสตร์
การแพทย์ยังพยายามที่จะเอาชนะข้อจากัดตามธรรมชาติบางอย่างที่มนุษย์เราบางพวกไม่ต้องการเช่น
การไม่สามารถมีบุตรตามปกติได้ งานอย่างหลังนี้ต่อมาปรากฏว่าได้เจริญก้าวหน้ามาก พร้อมกันนี้งาน
ประเภทนี้ก็ได้สร้างปัญหาทางจริยธรรมขึ้นว่าการพยายามเอาชนะข้อจากัดตามธรรมชาติเหล่านี้เป็น
สิ่งที่ขัดแย้งกับศีลธรรมหรือไม่ ตัวอย่างของประเด็นที่เรากาลังกล่าวถึงอยู่นี้ก็เช่นการให้กาเนิดชีวิต
มนุษย์ด้วยวิธีการที่เรียกกันว่า “การโคลน” (Cloning)
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกถือได้ว่าเป็ นผู้ที่ได้ตั้งคาถามในเชิงจริยธรรมต่อปัญหา
ชีว จริย ธรรมสมั ยใหม่อย่ างแข็งขัน ในโลกตะวัน ตก วิธีคิดของศาสนาคริส ต์ (ในที่ นี้ห มายถึงส านั ก
วาติกัน) เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้นั้นอาจสรุปได้ว่ า (1) เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก พระเจ้าได้ทรงจัดวาง
สิ่งต่างๆ เอาไว้อย่างเหมาะสมแล้ว (2) ต่อมาเมื่อมนุษย์ประสบบางสิ่งที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้ (เช่น
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การที่มนุษย์บางคนเป็นหมันไม่สามารถมีบุตรตามธรรมชาติได้ การที่มนุษย์จะสืบทอดเผ่าพันธุ์ของตน
ก็โดยวิธีการที่ประกอบด้วยชายและหญิง เป็นต้น) มนุษย์ก็คิดเอาเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหา เมื่ อเป็น
ปัญหาก็พยายามหาทางเอาชนะ (3) ความพยายามของมนุษย์ตามที่กล่าวในข้อสองนั้นเนื่องจากเกิด
จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การกระทาเช่นนี้ในท้ายที่สุดแล้วจะนามนุษยชาติไปสู่หายนภัย การโคลน
มนุษย์นั้นเป็นตัวอย่างของสิ่งที่สานักวาติกันเรียกว่า “การทาตัวเป็นพระเจ้าเสียเอง” (Playing God)
ของมนุษย์พวกหนึ่งที่เรียกว่านักวิทยาศาสตร์ จะเห็นว่าเหตุผลของศาสนาคริสต์นั้นคือมนุษย์เรานั้น
ไม่ใช่ผู้สร้างธรรมชาติ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ในฐานะส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์ก็ถูก
สร้างมาโดยอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่า (ซึ่งสิ่งนี้ศาสนาคริสต์คิดว่าก็ คือพระเจ้าที่ศาสนาคริสต์นับถือ
อยู่นั่นเอง) ในแง่ของการปรากฏขึ้นในโลกนั้นมนุษย์ก็มาทีหลังโลกอย่างไม่อาจเทียบกันได้ อารยธรรม
ของมนุษย์เพิ่งเริ่มต้นเมื่อราว 2 หมื่นปีที่ผ่านมานี่เอง ช่วงเวลาดังกล่าวนี้เมื่อเทียบกับเวลาของโลกก็
นับว่าน้อยมากอย่างไม่อาจเทียบกันได้เลย และเวลาของโลกเองเมื่อเทียบกับจักรวาลทั้งหมดก็ต้องถือ
ว่าน้อยอยู่ เมื่อคิดไล่เรียงไปตามลาดับเช่นนี้เราจะเห็นว่าการที่มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นทีหลั ง
จักรวาลนี้จะอาจหาญเอาชนะธรรมชาติที่ถูกบรรจุใส่สิ่งต่างๆ เอาไว้ก่อนแล้วมาเนิ่นนานนับหลายล้าน
ล้านปีโดยพระเจ้า (หรือจะโดยอะไรก็ตามแต่) ย่อมเป็นสิ่งที่เราสามารถคลางแคลงใจได้
เหตุผลของศาสนาคริสต์นั้นสาหรับคนที่ไม่เชื่อหรือไม่สนใจคาว่าพระเจ้าก็สามารถเข้าใจ
ได้เพราะสาระส าคั ญ ของเหตุ ผ ลนั้ น อยู่ที่ การบอกว่า (1) มนุษ ย์มีข้อ จากัดทางด้ านสติปั ญ ญา (2)
เหตุผลสาหรับยืนยันว่ามนุษย์มีข้อจากัดที่ว่านั้นคืออารยธรรมของมนุษย์เพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เอง
ในขณะที่โลกและจักรวาลมีมาก่อนหน้าที่จะมีมนุษย์ เกิดขึ้นในจักรวาลนี้ยาวนานมาก (3) ปัญหาที่
มนุษย์พยายามหาทางเอาชนะนั้นเป็น “ปัญหาตามที่มนุษย์คิดว่าเป็น” ในความเป็นจริงข้อจากัดตาม
ธรรมชาติที่มนุษย์เราไม่ประสงค์เหล่านี้อาจมีความหมายบางอย่างในทางดีแอบแฝงอยู่ แต่มนุษย์ยังมี
ประสบการณ์ ไม่พ อที่ จ ะเข้าใจสิ่ งเหล่ านี้ (4) เมื่ อยังไม่ เข้าใจเราก็ ไม่ ควรผลี ผ ลามจัด การโยกย้าย
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติอย่างขนานใหญ่เช่นนั้น
3. ศาสนาอิสลาม
การพัฒนาชีวิตนับว่าเป็นเรื่องสาคัญ เพราะความดีของมนุษย์อยู่ที่การพัฒนาตนเอง ใน
ทรรศนะของอิสลามเห็นว่าขั้นตอนของการพัฒนาชีวิตสูงขึ้นไปเป็นลาดับทางด้านประสบการณ์ คน
อาจมีชีวิตตกต่าทางด้านความประพฤติและผลที่เขาได้รับ คนทุกคนเกิดมามีลักษณะร่วมกันเป็นสากล
อยู่อีกประการหนึ่ง คือ ความบริสุทธิ์ อันเป็นศักยภาพที่จะนาคนสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตในจุดหมาย
ปลายทางของชีวิตโดยเสมอกันคือ การมีชีวิตในสวรรค์ ทารกทุกคนเกิดมาในสภาพบริสุทธิ์ ไม่มีบาป
ไม่มีการฝ่าฝืนกฎของอัลลอฮ์ เพราะอยู่ในแบบแผนที่ตนกาหนดไม่ได้ อัลกุรอานกล่าวว่า "ธรรมชาติ
ที่อัลลอฮ์ทรงสร้างขึ้นนั้นพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ การตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติของอัลลอฮ์ เป็น
สภาพของการยอมจานนต่อเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ โดยไม่ขัดขืน คือ เป็นอิสลาม บาปเกิดขึ้นเมื่อคน
เติบโตมีความรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วจงใจฝ่าฝืนหรือละเมิดจริยธรรมของศาสนา ความรู้จักผิ ดชอบชั่วดี
เกิดจากการเรียนรู้ ท่านศาสดามูฮัม หมัดกล่าวว่า "เด็กทุกคนเกิดมาในอิสลาม แล้วพ่อแม่ของเขาทา
เขาให้เป็นยิว คริสเตียน หรือพวกมะญูซี (พวกนับถือลัทธิบุชาไฟ)" (ฮะดีษของบุคอรี) คาว่า "อิสลาม"
หมายถึงการยอมจ านนต่ อเจตนารมณ์ ของอั ล ลอฮ์ "ผู้ ยอมจ านนหรือสิ่ งที่ ย อมจ านนต่อ อัล ลอฮ์ "
เรียกว่ามุสลิม นอกจากนั้นทารกเกิดมาบริสุทธิ์เนื่องจากเป็นการเกิดมาเป็นหน่วยชีวิ ตเดียว เกิดจาก
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ครรภ์และอยู่ในโลกต่างๆ ช่วงละครั้ง ไม่มีการเวียนกลับ นับว่าเป็นการรับผิดชอบต่อการกระทาของ
ตนเองโดยเฉพาะ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาความดีความชั่วของผู้อื่นเป็นไปตาม ที่ว่า "ไม่มีผู้
แบกภาระคนใดแบกภาระของอีกคนได้ และนั่นคือมนุษย์ไม่ได้รับอันใด นอกจากสิ่งที่เขาได้ขวนขาย
ไว้" หลักการนี้ครอบคลุมไปทั่วสถานที่และกาลเวลา เพราะคนไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดของบรรพ
บุรุษคือ อาดัมผู้เคยละเมิดคาสั่งของอัลลอฮ์ และอาดัมได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ หลังจากสานัก
ผิด และขออภัยโทษ กล่าวคือ "แล้วอาดัมได้เรียนคาจากพระผู้อภิบาลของเขาดังนั้น พระองค์ได้ทรง
หันยังเขา (ยกโทษให้) โดยปราณี แท้จริง พระองค์คือผู้ทรงนิรโทษโดยปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ" ครั้น
เมื่อคนรู้จั กผิ ดชอบชั่วดีและใช้ชีวิ ตในโลกนี้ คนอาจทาดีบ้างชั่วบ้างระคนกัน หรือกลั บไปกลั บมา
ระหว่างการทาชั่วและทาดี ส่วนคนในโลกบัรซัค และในโลกหน้า ถึงแม้จะมีการพัฒนาด้านความรู้
ความสานึ กสู งขึ้น ไป แต่คนก็ห มดโอกาสกลับตัว แก้ตัว หรือเปลี่ยนแปลงอนาคตของตน หรือเรา
อาจจะมองได้อีกแง่หนึ่งได้ว่า อนาคตของคนในโลกบัรซัค และในโลกหน้าจะดีหรือเลว เป็นสุขหรือ
ทุกข์ เป็นผลความประพฤติของเขาในโลกนี้นั่นเอง

สรุป
ทุกๆ ศาสนาได้อธิบายว่าคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นสามารถกระทาได้ทั้งด้วยหลักศรัทธา
และหลักปัญญาเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตของตนเองตามคาสอนของศาสนานั้นๆ แม้ว่ามนุษย์จะมีข้อจากัด
มากมายหลายอย่าง ข้อจากัดอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่พุทธศาสนามองเห็นและได้เตือนเอาไว้ก็คือการมี
อคติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอคติอันมาจากความรู้ไม่เพียงพอในเรื่องต่างๆ แต่ก็เข้าใจว่าตนรู้ เมื่อถึงจุดนี้
จริย ธรรมในพุทธศาสนา คริสต์ศาสนา และศาสนาอิส ลามก็มีจุดเชื่อมต่อบางอย่างร่วมกัน แม้ว่า
ศาสนาหนึ่งจะสอนเรื่องที่อีกศาสนาหนึ่งไม่สอนคือพระเจ้าก็ตาม
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คาถามทบทวน
1.
2.
3.
4.

คุณภาพของชีวิต หมายถึงอย่างไร และควรเป็นไปอย่างไร
แง่มุมต่างๆ ของคุณภาพชีวิต แบ่งได้กี่แง่มุม และแต่ละแง่มุมนั้นมีความสาคัญอย่างไร
กฎธรรมชาติตามแง่มุมของพระพุทธศาสนาแบ่งได้กี่อย่าง อะไรบ้าง
อะไรคือประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 7
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญา
ความหมายของชีวิตตามทัศนะของปรัชญา
เป้าหมายของชีวิตตามทัศนะของปรัชญา
สาระสาคัญ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญา เพื่อให้ทราบถึงที่มาที่ไปของปรัชญาว่าเป็นอย่างไร และการ
แบ่งสายของปรัชญาสามารถแบ่งออกได้กี่สาย และแต่ละสายนั้นมีความสาคัญอย่างไรบ้าง
2. ความหมายของชีวิตตามทัศนะของปรัชญา เพื่อศึกษาความหมายของชีวิตตามทัศนะของ
กลุ่มปรัชญาต่างๆ ในโลกนี้ เกี่ยวกับความหมายและกลุ่มทางปรัชญาในแต่ละกลุ่มว่ามีความสาคัญ
อย่างไร้บ้าง
3. เป้ าหมายของชี วิต ตามทั ศ นะของปรั ช ญา มี ค วามแตกต่ างจากเป้ าหมายของชี วิต ใน
ทรรศนะของศาสนา ปรัชญาเมื่ออธิบายธรรมชาติของสิ่งต่างๆ นาเสนอทฤษฎีหรือการอ้างเหตุอ้างผล
มาสนับสนุนทุกครั้ง ส่วนศาสนาไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลเชิงประจักษ์ได้ อาศัยความเชื่อความ
ศรัทธาในเรื่องนั้นๆ แม้แต่การอธิบายเป้าหมายของชีวิตทางปรัชญาก็เป็นการอ้างทฤษฎีประกอบการ
เอาเหตุผลมารองรับ โดยมีกลุ่มนักปรัชญาที่มีพูดถึงเป้าหมายของชีวิตอยู่ 3 กลุ่ม ใหญ่ได้แก่ ปรัชญา
กลุ่มสุขนิยม ปรัชญากลุ่มศานติหรืออสุขนิยม และกลุ่มมนุษย์นิยม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายความความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญาได้
2. อธิบายความหมายของชีวิตตามทัศนะของปรัชญาได้
3. บอกถึงเป้าหมายของชีวิตตามทัศนะของปรัชญาได้อย่างชัดเจน
กิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1. การบรรยาย
2. การอภิปรายกลุ่มย่อย
3. การบันทึกการเรียนรู้ในแฟ้มสะสมผลงาน
4. งานมอบหมาย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิถีแห่งชีวิต
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
3. บทเรียนออนไลน์ http://lmsonline.nrru.ac.th/course/index.php?categoryid=69

การประเมินผล
1. ประเมินจากการร่วมทากิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินจากการสรุปการอภิปราย
3. ประเมินจากใบสรุปการเรียนรู้และแฟ้มสะสมผลงาน
4. ประเมินจากผลการสอบระหว่างภาคเรียน และปลายภาค
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บทที่ 7
ปรัชญากับชีวิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญา
คำว่ำ “ปรั ช ญำ”เป็ น ศั พ ท์ บั ญ ญั ติ เพื่ อ ใช้ แทนคำว่ำ Philosophy ในภำษำอั งกฤษ คำว่ ำ
Philosophy มีรำกศัพท์มำจำกภำษำกรีกโบรำณ คือ มำจำกคำว่ำ Philos ซึ่งแปลว่ำ รัก (Love) กับ
ค ำว่ ำ (Sophia) ซึ่ ง แปลว่ ำ ควำมรู้ ควำมฉลำด (Wisdom) เมื่ อ รวมกั น เป็ น Philosophy จึ ง มี
ควำมหมำยว่ำ ควำมรักในควำมรู้ (Love of wisdom) อันได้แก่ ควำมสนใจใคร่รู้ ควำมกระหำยใน
ควำมรู้ ควำมไม่อิ่มในควำมรู้ (ทองพูล บุณยมำลิก. 2535 : 3) ปรัชญำคือ แนวทำงหรือวิ ถีแห่งกำร
ดำเนินชีวิตของมนุษย์ ปรัชญำเกี่ยวข้องกับคนทุกคน อำจกล่ำวได้ว่ำ มนุษย์ทุกคนเป็นนักปรัชญำ จะ
รู้ตัวหรือไม่ ก็ตำม จะยอมรั บ หรื อไม่ยอมรับ ก็ตำมที มนุษ ย์คนแรกคือนักปรัช ญำคนแรก ปั จจุบั น
ปรัชญำเป็นวิชำกำรแขนงหนึ่งที่มีศึกษำกันใสถำนศึกษำทุกแห่ง คือ เรียนในฐำนะเป็นวิชำพื้นฐำนที่ทุก
คนต้องเรียนรู้เหมือนอย่ำงที่นักศึกษำกำลังเรียน บำงสถำบันมีกำรเรียนกำรสอนในฐำนะเป็นวิชำเอก
ทั้งในระดับปริญญำตรี โท เอก จึงนิยำมควำมหมำยของปรัชญำในแง่นี้ได้อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “ปรัชญำคือ
วิชำกำรแขนงหนึ่ง” ที่เป็นที่รู้จักกันดีปรัชญำมีอยู่ 2 สำย คือ
1. ปรัชญาสายตะวันตก
ปรัชญำสำยตะวันตก หมำยถึง ปรัชญำของชำวยุโรปและชำวอเมริกัน ปรัชญำตะวันตก
เริ่มขึ้นครั้งแรกที่ประเทศกรีก เมื่อ 2600 ปีมำแล้ว ชำวกรีกเป็นชนชำติที่มีอำรยธรรมเก่ำแก่มำตั้งแต่
ก่อนคริสตศักรำชประมำณ 1,500 ปี ในระยะนั้นชำวกรีก มีควำมเชื่อเหมือนชนชำติโบรำณอื่นๆ คือ
เชื่อว่ำ โลกและจักรวำลมีลักษณะเป็นกลีภพ (Chaos) หมำยควำมว่ำ ไม่มีระเบียบ ไม่มีกฎเกณฑ์เป็น
ของตนเอง โลกหรื อจั ก รวำล (รวมถึงทุ ก สิ่ งในจั กรวำล) จะเป็ น อย่ำงไรขึ้น อยู่กั บ เทพเจ้ำหรือ สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยดลบันดำล ดังนั้น ชำวกรีกโบรำณจึงอธิบำยปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติด้วยเทพนิยำย
หรือนิยำยปรัมปรำ ทำเลส (Thales) เป็นชำวกรีกคนแรกที่เชื่อว่ำ โลกหรือจักรวำลมีลักษณะเป็นเอก
ภพ (Cosmos) คือเป็ น ระเบี ย บ มี กฎเกณฑ์ ทุกสิ่ งที่เกิดขึ้น ล้ว นเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ในธรรมชำติ
ดังนั้น เขำจึงอธิบำยปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติด้วยวิธีธรรมชำติหรือที่เรียกว่ำ ธรรมชำติวิทยำ ด้ วยเหตุนี้
ทำเลสจึงได้รับกำรยอมรับว่ำ เป็นบิดำแห่งปรัชญำตะวันตก นักปรัชญำกรีกในระยะเริ่มแรกมีทำเลส
เป็นต้นคิดว่ำ ถ้ำมนุษย์สำมำรถเรียนรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชำติได้ มนุษย์จะสำมำรถควบคุมธรรมชำติได้
เพื่อที่จะหำทำงเข้ำใจธรรมชำติ นักปรัชญำเหล่ำนี้จึงพยำยำมขบคิดว่ำ อะไรคือธำตุแท้ของโลก อะไร
คือปฐมกำเนิดของสิ่งทั้งหลำย สิ่งทั้งหลำยในโลกนี้เกิดขึ้นมำจำกอะไร ปัญหำที่นักปรัชญำเหล่ำนี้พำ
กันคิดเรียกว่ำ ปัญหำปฐมธำตุ (First element) ทำเลสเป็นนักปรัชญำคนแรกที่เสนอว่ำ ปฐมธำตุคือ
น้ำ แต่ทำเลสก็ไม่ได้เหตุผ ลว่ำ ทำไมน้ำจึงเป็นปฐมธำตุ ศิ ษย์ของทำเลสอีกหลำยคนได้เสนอควำม
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหำปฐมธำตุ ทำนองเดียวกันนี้ จึงสรุปว่ำ ปฐมธำตุล้วนเป็นสสำร ปรัชญำ
กรีกในยุคเริ่มแรกจึงมีลักษณะเป็นสสำรนิยม กล่ำวคือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสำทสัมผัสทั้งห้ำเท่ำนั้น
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ต่อ มำยุ ค หลั งจึ งค่อ ยๆ พั ฒ นำควำมคิ ดก้ ำวไกลจำกประสำทสั ม ผั ส ออกไปเป็ น ควำมคิ ด เกี่ ย วกั บ
นำมธรรมบ้ำง
2. ปรัชญาสายตะวันออก
โดยปกติเมื่อเรำพูดถึงปรัชญำตะวันออก เรำมักจะหมำยถึงปรัชญำอินเดียและปรัช ญำจีน
ปรัชญำตะวันออกเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอินเดียตั้งแต่สมัยพระเวท คือประมำณะ 4,000 ก่อน ค.ศ.
และเชื่อกันว่ำ คัมภีร์พระเวทเป็นหลักฐำนหรือเป็นตำรำชิ้นแรกของปรัชญำตะวันออก คัมภีร์พระเวท
เป็นคัมภีร์ของศำสนำพรำหมณ์ ไม่ปรำกฏหลักฐำนว่ำใครเป็นผู้แต่ง แต่เชื่อกันว่ำ ฤษีของอินเดียคงจะ
แต่งต่อ ๆ กันมำ ต่อมำได้มีกำรปรับปรุงคัมภีร์พระเวทเป็นปรัชญำอุปนิษัท เมื่อประมำณ 650 ปีก่อน
ค.ศ. ปรัชญำอุปนิษัทเป็นแม่บทของปรัชญำภควัตคีตำ จำกปรัชญพระเวทและปรัชญำอุปนิษัท ได้เกิด
เป็นปรัชญำอินเดียขึ้น 6 ระบบ คือ นยำยะ ไวเศษิกะ สำขยะ โยคะ มีมำงสำ และเวทำนตะ ทั้งหมดนี้
เรียกว่ำ ปรัชญำสำยอำสิตะ เพรำะเป็นสำยยอมรับนับถือควำมศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระเวท และเชื่อว่ำ
มีมีพระเจ้ำสูงสุด คือพระพรหม หรือปรมำตมัน จึงเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ สำยเทวนิยมปรัชญำอินเดียที่
ไม่เกี่ยวข้อง ไม่นับถือคัมภีร์พระเวทเรียกว่ำ สำยนำสติกะและเนื่องจำกเป็นกลุ่มที่ไม่เชื่อว่ำพระเจ้ำ
สร้ำงโลก หรือพระเจ้ำสูงสุด จึงเรียกอย่ำงหนึ่ งว่ำ พวกอเทวนิยม ได้แก่ ศำสนำพุทธ ศำสนำเชน และ
ลัทธิจำรวำก ส่วนปรัชญำตะวันออกอีกสำยหนึ่งคือ ปรัชญำจีน เริ่มเป็นหลักฐำนเมื่อประมำณ 500 ปี
ก่อน ค.ศ. โดยมีเล่ ำจื๊ อและขงจื๊ อตั้งส ำนั กเป็น ระเวลำไล่ เลี่ ยกันและเป็ นคือแข่งกันเรื่อยมำจนถึง
ปัจจุบัน เมื่อพระพุทธศำสนำได้ แพร่เข้ำไปสู่ประเทศจีนประมำณ 100 ปีก่อน ค.ศ. ได้เจริญรุ่งเรือง
เป็นพุทธศำสนำนิกำยเซ็นและปรัชญำสำคัญสำนักที่3 ของจีน (ทองพูล บุณยมำลิก. 2535 : 10-132)

ความหมายของชีวิตตามทัศนะของปรัชญา
มนุษย์คืออะไร คนโดยทั่วไปจะตอบว่ำมนุษย์ก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ อยู่ในประเภทเดียวกับ
สัตว์ แต่สูงกว่ำสัตว์ตรงที่ว่ำมีสติปัญญำเรียนรู้ได้ มีศำสนำและศีลธรรม และรู้จักรสของสุนทรียะได้
คำตอบนี้ นั ก ปรั ช ญำทุ ก คนก็ ย อมรับ แต่ ก ะนั้ น เขำก็ มี ค วำมเห็ น แตกต่ ำงกั น ที่ ว่ำมนุ ษ ย์ เป็ น สั ต ว์
หมำยควำมว่ำอย่ำงไร ที่ว่ำมนุษย์ “สูง” กว่ำแปลว่ำอะไรแน่ องค์ประกอบอันเป็นเนื้อแท้ของมนุษย์
เหมือนกับสัตว์หรือไม่ พฤติกรรมของมนุษย์มีลักษณะพิเศษแตกต่ำงจำกสัตว์อย่ำงไรหรือไม่ในทำง
ปรัชญำมองวิเครำะห์ในเรื่องของชีวิตมนุษย์ออกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) เรำจะพิจำรณำดูว่ำอะไรคือ
เนื้อแท้ของมนุษย์ นอกจำกร่ำงกำยอันประกอบไปด้วย ตำ หู จมูก แขน ขำ หัวใจ สมอง ฯลฯ แล้วยัง
มีอะไรอีกหรือไม่ที่เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ นั่นคือมนุษย์มีจิตหรือมีวิญญำณ หรือไม่ มีอะไรอีกหรือไม่
ที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์เท่ำๆ กับร่ำงกำย ทัศนะที่ต่ำงกันเกี่ยว
เรื่องนี้จะทำให้กำรเข้ำใจชีวิตมนุษย์ไม่เหมือนกันดังจะกล่ำวต่อไป ปัญหำข้อนี้เรำเรียกว่ำเป็นปัญหำ
เรื่ องจิ ต กั บ กำย (อภิ ป รั ช ญำ) (2) พฤติก รรมหรือ นั ย หนึ่ งกำรกระท ำของมนุ ษ ย์ เป็ น อิส ระหรือ ไม่
โดยทั่วไปเรำนึกว่ำในบำงกรณีเรำเลือกกระทำสิ่งต่ำงๆ ตำมใจสมัคร แต่มีนักปรำชญ์บำงคนถำมว่ำจริง
หรือ ท่ำนแน่ใจหรือว่ำที่ท่ำนคิดท่ำนเลือกทำสิ่งต่ำงๆ อย่ำงเสรีนั้น ท่ำนเป็นอิสระจำกอิทธิพลสิ่งต่ำงๆ
ทั้งที่ปรำกฏชัดเจนและแฝงอยู่อย่ำงสลับซับซ้อน (จริยศำสตร์) อย่ำงไรก็ตำมในประเด็นต่อไปนี้เรำจะ
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มำศึกษำว่ำในทำงปรัชญำนั้นเขำมองชีวิตเป็นอย่ำงไร และชีวิตเป็นอยู่เพื่ ออะไร เป้ำหมำยของชีวิต
ในทำงปรัชญำคืออะไร จะได้ศึกษำแนวคิดของ 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1. ชีวิตตามทัศนะของกลุ่มนักปรัชญาสสารนิยม
กลุ่มสสำรนิยมถือว่ำ สสำรหรือพลังงำนเป็นเครื่องกำหนดคุณลักษณะพื้นฐำนของสิ่งและ
เหตุกำรณ์ทั้งหลำย แต่สสำรเท่ำนั้นเป็นภำวะที่มีอยู่จริง สิ่งและเหตุกำรณ์ทั้งมวล รวมทั้งชีวิต พิชำน
และจิต เป็นผลกระทบต่ำงๆของภำวะเชิงซ้อน และพฤติกรรมของวัตถุกำยภำพ หรือพลังงำนเท่ำนั้น
สิ่งที่เกิดขึ้นใดๆ ซึ่งรวมถึงสิ่งทั้งมวล ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ล้วนเป็นปฏิบัติกำรระบบรวมแห่งกฎทำง
วัตถุ ไม่มีพระเจ้ำ หรือภำวะเหนือธรรมชำติใดๆ อื่นที่จะนำมำใช้อธิบำยถึงควำมมีอยู่ของโลกและ
สภำพของโลก ทุกอย่ำงเป็ นสสำรและสสำรเป็นทุกอย่ำง สสำรนิ ยมตรงข้ำมหรือปฏิเสธจิตนิยมหรือ
ทฤษฎีเกี่ยวกับวิญญำณหรือจิตทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่ำสสำรไม่มีอยู่ สสำรนิยมมีประวัติควำม
เป็นมำพอๆ กับประวัติของมนุษยชำติเหมือนกัน เช่น ทำเลส ตอบว่ำ โลกเกิดจำกน้ำ อแนกซิแมน
เดอร์ ตอบว่ำ โลกเกิดจำกสสำรอนันต์ แนกซินินีส ตอบว่ำ โลกเกิดจำกอำกำศและกำลต่อมำ เอม
พิโดคลีส ตอบว่ำ โลกเกิดจำกธำตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ เมื่อธำตุทั้ง 4 นี้รวมกัน สรรพสิ่งย่อม
เกิดขึ้น นี้เป็นควำมคิดเริ่มต้นของสสำรนิยม สำระสำคัญของกลุ่มสสำรนิยมสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มนักปรัชญำสสำรนิยม ถือว่ำสสำรเป็นพื้นฐำนของเอกภพ เอกภพสร้ำงขึ้นมำด้วย
สสำร สสำรเป็นเนื้อสำรหรือส่วนประกอบขั้นต้นของจักรวำล สสำรมีกำรเคลื่อนไหววัตถุสิ่งของ และ
สิ่งชีวิตทั้งปวงในโลกนี้สร้ำงด้วยสสำรที่มีกำรเคลื่อนไหวดังกล่ำวนี้
1.2 กลุ่มสสำรนิยมเชื่อว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทำงคุณภำพ นักสสำรนิยมปฏิเสธมติว่ำ
สิ่งต่ำงๆ มีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติแตกต่ำงกัน ก็เพรำะสสำรอะตอม เพรำะทุกสิ่งทุกอย่ำงเรำมองเห็น
นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับปริมำณไม่ใช่คุณภำพ ฉะนั้น เรำควรกล่ำวควำมแตกต่ำงทำงคุณภำพเป็นผลที่
เกิดจำกควำมแตกต่ำงทำงปริมำณจึงจะถูกต้อง มติ นี้พิสูจน์ได้จำกกำรเปลี่ยนพลัง ไฟฟ้ำเป็นพลังกล
และเปลี่ยนพลังกลเป็นพลังไฟฟ้ำ
1.3 กลุ่มที่เชื่อว่ำ ชีวิตมำจำกสสำร มนุษย์เกิดจำกกระบวนกำรทำงชีววิ ทยำและทำงเคมี
จึงถูกกำหนดให้ เป็ น ไปอย่ ำงมีระเบียบโดยสสำรอะตอม ดังนั้น นักสสำรนิยมจึงปฏิเสธทัศนะทำง
ศำสนำในเรื่ อ งก ำเนิ ด ของมนุ ษ ย์ แม้ ว่ ำ ในขณะนี้ นั ก ชี ว วิ ท ยำยั ง ไม่ ส ำมำรถค้ น พบว่ ำ อะไรเป็ น
โครงสร้ำงของชีวิต ซึ่งอำจจะทำให้สำมำรถสืบสำวเข้ำไปจนถึงจุดเริ่มต้นที่แน่นอนของชีวิตได้ แต่นัก
สสำรนิยมยืนยันว่ำ สักวันหนึ่งคำอธิบำยเรื่องเกี่ยวกับกระบวนกำรทำงกำย ภำพที่สมบูรณ์จะพิสูจน์ให้
เห็นว่ำ กำเนิดของชีวิตนั้นมำจำกสสำร
1.4 นั ก ปรั ช ญำกลุ่ ม สสำรนิ ยมเชื่ อว่ ำ สสำรเท่ ำนั้ น เป็ น จริง สสำรนิ ย มปฏิ เสธทฤษฎี
แนวคิดของฝ่ำยจิตนิยมที่ว่ำ จิต เป็นเนื้อสำรหรือเป็นวิญญำณอำศัยอยู่ในร่ำงกำย สสำรนิยมถือว่ำ
เอกภำพที่ ป รำกฏอยู่ ในบุ ค ลิ ก ภำพของมนุ ษ ย์ นั้ น เป็ น เพี ย งสิ่ งชั่ ว ครำวเท่ ำนั้ น ในแต่ ล ะบุ ค คลมี
มันสมองที่ประกอบขึ้นด้วยสสำรธำตุ เมื่อสมองหยุดทำหน้ำที่ กำรกระทำต่ำงๆ ของจิตทุกอย่ำงก็จะ
สลำยไปในทันที ดังนั้น สสำรนิยมจึงพยำยำมพิสูจน์ให้เห็นว่ำ ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจำกสมอง (คือไม่
มีจิต) สสำรนิยมอธิบำยพฤติกรรมของมนุษย์ว่ำเป็นไปอย่ำงกลไก (คือมิใช่จิตเป็นผู้สั่ง)
1.5 กลุ่ ม นั ก ปรั ช ญำสสำรนิ ย มเชื่ อ ในทฤษฎี ก ลไกนิ ย มและนิ ยั ติ นิ ย ม เพรำะถื อ ว่ ำ
พฤติกรรมของมนุษย์เป็นแบบกลไก สสำรนิยมปฏิเสธเรื่องเจตจำนงเสรี (Free Will) วัตสัน (Watson)
วิชำวิถีแห่งชีวิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

-118-

ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิพฤติ กรรมนิยม ก็เป็นผู้มีควำมเชื่อ ในเรื่องสิ่งแวดล้อมของเขำทั้งสิ้น กำรกระทำ
หรือกิจกรรมแต่ละอย่ำงนั้นย่อมตรงกับสิ่งเร้ำเสมอ สสำรนิยมจัดอยู่ในพวกนิยัตินิยม (Determinism)
จึงไม่ยอมเชื่อเรื่องกำรวิวัฒนำกำรใดๆ ทั้งนั้น
1.6 มีควำมคิดทำงจริยศำสตร์เป็นสุขนิยมเกี่ยวกับควำมคิดทำงศีลธรรมนั้น สสำรนิยมเชื่อ
ในลัทธิสุขนิยม (Hedonism) สสำรนิยมยืนยันว่ำ ถ้ำมนุษย์พยำยำมหลบหลีกหนีควำมทุกข์ทรมำน
และพยำยำมแสวงหำควำมสุขนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อ งในทำงจิตวิทยำแล้วไซร้ หมำยควำมว่ำ
ควำมสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรแสวงหำ แต่สสำรนิยมก็มีควำมเชื่อเฉพำะเรื่องควำมสุขทำงจริยศำสตร์
เท่ำนั้น ส่วนเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์ต่อมนุษย์นั้น ถือว่ำโดยรำกเหง้ำจริงๆ แล้วมีขึ้นเพรำะ
ควำมต้องกำรทำงกำยภำพ และอิทธิพลของสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ตัวมนุษย์เอง แม้กระทั่งควำมงำมและ
ควำมจริง สสำรนิยมอธิบำยในเชิงวัตถุ
1.7 กลุ่มปรัชญำสสำรนิยม ถือว่ำ วัตถุแทนพระเจ้ำ สสำรนิยมเป็นพวกอเทวนิยม คือไม่
เชื่อในเรื่องพระเจ้ำพวกเขำอ้ำงว่ำ พระเจ้ำนั้นจิตของมนุษย์สร้ำงขึ้นมำเอง สสำรนิยมเห็นว่ำ พระเจ้ำ
นั้นมิใช่สิ่งจำเป็นอะไรต่อกำรที่จะอธิบำยกำรสร้ำงโลก เพรำะกำรสร้ำงโลกนั้นสำมำรถอธิบำยได้ด้วย
กฎทำงฟิสิกส์ เนื่องจำกสสำรเป็นผู้สร้ำง (the Creator) คุณสมบัติทุกอย่ำงที่ยกให้เป็นของพระเจ้ำให้
เป็ น ของสสำรธำตุ (Material substance) เป็ น สิ่ ง นิ รั น ดร์ มี อ ยู่ ทั่ ว ไป สสำรนิ ย ม เป็ น เอกนิ ย ม
(Monism) ถือว่ำสสำรและปรำกฏกำรณ์ของสรรพสิ่งนั้นที่เป็นจริง สิ่งที่ไม่ใช่สสำรและปรำกฏกำรณ์
ของสสำรมิใช่ส่วนหนึ่งของจักรวำล ควำมจริงประเภทเดียว
เอปิ คิ ว เรี ย น นั กปรำชญ์ ก รีก อีก กลุ่ ม หนึ่ งในสมั ย ปรัช ญำกรีก โบรำณและให้ ท รรศนะ
เกี่ยวกับมนุษย์และกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์ แนวคิดของเอปิคิวเรียนมีส่วนคล้ำยแนวคิดของพวก
โสฟิสท์ และมีรำยละเอียดแตกต่ำงกันอยู่หลำยประกำร นักปรัชญำผู้เป็ นผู้นำและก่อตั้งลัทธินี้ คือ
เอพิคิวรัส (Epicurus 341-271 BC.) เอพิคิวรัสเกิดที่เกำะซำมอส บิดำมำรดำเป็น ชำวเอเธนส์ เอพิ
คิวรัส ก่อตั้งชุมนุมลัทธิ เอพิคิวเรียน (an Epicurean community) เรียกว่ำ “the Garden” ณ กรุง
เอเธนส์
ทัศนะเกี่ยวกับชีวิต เอพิคิวรัสและบรรดำสำนุศิษย์ของเขำมีควำมเชื่อแบบสสำรนิยม คือ
ถือว่ำ สสำรหรือวัตถุเท่ำนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นควำมจริง ควำมรู้ที่แท้จริ งได้แก่ ควำมรู้ที่เกิด
จำกประสบกำรณ์ คือกำรรับรู้ประสำทสัมผัสของเรำ สิ่งใดนอกเหนือไปจำกนี้และสำมำรถรับรู้ได้ด้วย
ประสำทสัมผัส สิ่งเหล่ำนั้นไม่มีอยู่จริง ร่ำงกำยของมนุษย์ประกอบด้วยสสำร เช่น วิญญำณก็เป็นสสำร
ชนิดละเอียดอ่อนรวมอยู่ในร่ำงกำยในรูปแบบของอินทรียภำพ (organism) และมนุษย์เป็นหน้ำที่
ประกำรหนึ่ งของร่ ำงกำย ร่ำงกำยและวิญ ญำณของมนุษ ย์ เป็ น สิ่ งที่ ไม่อ ำจแยกจำกกั น ท ำหน้ ำที่
ประสำนกัน เสมือนดวงตำกับสำยตำ เมื่อร่ำงกำยดับวิญญำณก็ดั บไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ ดังนั้น เอพิคิว
เรียน จึงปฏิเสธชีวิตหลังควำมตำย รวมทั้งเรื่องของนรก สวรรค์ ชีวิตมนุษย์มีค่ำเมื่อยังมีลมหลำยใจ
และสิ้นสุดลงที่ควำมตำย ควำมตำยเป็นจุดจบของชีวิตและเป็นสิ่ งที่ไร้ควำมหมำย ดังคำอธิบำยของ
เอ พิ คิ ว รั ส ดั งต่ อ ไป นี้ “ Death is nothing to us: for that which is dissolved is without
sensation: and that which lacks sensation is nothing to us” (สิวลี ศิริไล. 2542 : 45)
สรุป สสำรนิยมมองชีวิตมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกล หรือวัตถุสิ่งหนึ่งเท่ำนั้นมนุษย์ไม่มี
จิตใจอย่ำงใด พฤติกรรมที่เรำเข้ำใจว่ำเรำจิตเรำกำลังนึกคิดนั้นเป็นแค่กำรสำแดงออกของปฏิกริยำ
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ทำงเซลล์ของสมองทำงำนเท่ำนั้น เมื่อมนุษย์เรำตำยลงทุกอย่ำงก็จบลงไม่มีชีวิตหลังควำมตำยแต่อย่ำง
ใด ไม่มีชำติหน้ำ มนุษย์สำมำรถแสวงหำสิ่งต่ำงๆ ได้ในโลกนี้เท่ำนั้น โลกแห่งควำมเป็นจริงนั้นมีเพียง
โลกแห่งวัตถุเท่ำนั้น เรื่องของพระเจ้ำหรือสิ่งศักดิ์เหนือธรรมชำตินั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์สร้ำงขึ้นมำไม่มี
อยู่จริง
2. ชีวิตตามทัศนะของนักปรัชญาจิตนิยม
จิตนิยมเป็นสำนักปรัชญำที่ยอมรับควำมอยู่ของสสำร จิต วิญญำณ พระเจ้ำ เป็นต้น ตำม
ควำมเชื่อของจิตนิ ยม ธรรมชำติของมนุษย์ห รือธำตุแท้ในตัวมนุษย์มีอยู่ 2 อย่ำง คือ กำย กับ จิต
กล่ำวคือในตัวมนุษย์มีทั้งส่ว นที่เป็นสสำรและทั้งส่วนที่เป็นอสสำร ทั้งสสำรและอสสำรนี้ต่ำงก็เป็นคน
ละส่วนกัน กำยเป็นส่วนหนึ่ง จิตเป็นส่วนหนึ่ง กำยเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับได้ เรียกได้ว่ำ กำย
เป็นอนิจจัง ส่วนจิตนั้นเป็นอมตะเป็นนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นธำตุแท้ทั้งสองส่วนของมนุษย์นี้ จิต
มีควำมสำคัญมำกกว่ำ เพรำะจิตเป็นอมตะ นอกจำกนี้จิตยังทำหน้ำทีเป็นผู้บังคับบัญชำ สั่งกำรให้กำย
ทำอย่ำงโน้นอย่ำงนี้ จิตจึงทำหน้ำที่เหมือนนำย หรือกัปตันเรือ ส่วนกำยนั้นมีสภำพเป็นบ่ำวหรือตัวเรือ
(ทองพูล บุณยมำลิก. 2535 : 53) มนุษย์และก้อนหินจึงเหมือนกันแง่ที่ว่ำร่ำงกำยของมนุษย์กับเนื้อ
ของก้อนหินประกอบขึ้นจำกหน่วยย่อยหรืออนุภำคเล็กๆ เหมือนกัน แต่อำจจะมีอัตรำส่วนที่ต่ำงกัน
ทั้งร่ำงกำยมนุษย์และก้อนหินต่ำงก็ตกอยู่ภำยใต้ กฎเกณฑ์ทำงฟิสิกส์และเคมีอันเดียวกัน ถ้ำท่ำนทุบ
หรือผ่ำทั้งคู่ก็จะแตกเป็นเสี่ยง ถ้ำท่ำนโยนลงจำกหน้ำต่ำงทั้ งคู่ก็จะหล่นลงสู่พื้นหรือถ้ำท่ำนยกแบกขึ้น
บ่ำท่ำนก็จะรู้สึกหนัก
แต่มนุษย์แตกต่ำงจำกก้อนหิน ก้อนหินก้อนหนึ่งจะเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร
มันมิได้เป็นผู้ริเริ่มเอง ทุกสิ่งทุกอย่ำงเกิดขึ้นกับมันล้วนแต่เกิดจำกแรงภำยนอกตัวมันที่มำกระทำต่อ
มัน มันจะอยู่ในป่ำหรือในสวน อยู่นิ่งๆ หรือกลิ้งไป ตะไคร่น้ำจะจับหรือไม่จับ เหล่ำนั้นล้วนแก่อยู่ ใน
กำรกำหนดของสิ่งอื่นทั้งสิ้น แต่มนุษย์เรำไม่เป็นอย่ำงนั้น เรำมีควำมคิด ควำมรู้สึก ควำมอยำก ควำม
ต้องกำรสิ่งเหล่ำนี้มันเป็นตัวกำรริเริ่มทำให้ร่ำงกำยของเรำเคลื่อนไหวไปตำมควำมต้อ งกำรของเรำ ถ้ำ
ประสงค์จะอยู่ บ้ำนเรำก็อยู่ บ้ ำน ถ้ำเรำเปลี่ยนใจเรำก็เข้ำป่ำ เมื่อเรำต้องกำรอะไรเรำก็บังคับหรือ
กำหนดร่ำงกำยของเรำให้ทำตำมที่เรำประสงค์ กำรดำเนินวิถีทำงของเรำ เรำเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่สิ่ง
ภำยนอกเท่ำนั้นที่มีบทบำทกำหนดวิถีของเรำ ตำมควำมคิดของจิตนิยมที่คนเป็นเช่นนี้ได้ แต่ก้อนหิน
ไม่เป็ นเพรำะว่ำคนเรำมีสิ่ง ๆ หนึ่งที่ก้อนหินไม่มี สิ่งนี้เรียกว่ำ จิต (mind) หรือวิญญำณ (soul) จะ
เรียกอะไรก็แล้วแต่ สิ่งๆ นี้ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุหรือสสำร กล่ำวคือมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของร่ำงกำย
(วิทย์ วิศทเวทย์. 2540 : 57) ด้วยเหตุนี้จิตนิยมถือว่ำจิตหรือวิญญำณสำคัญกว่ำร่ำงกำย เพรำะจิต
เป็นตัวตนที่แท้จริงของคนเรำ ร่ำงกำยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง กำรที่จิตนิยมถือว่ำจิตเท่ำนั้นเป็นตัวตนที่
แท้จริงของมนุษย์ด้วยเหตุผล 2 ประกำร คือ
2.1 จิตหรือวิญญำณเป็นอมตะ ไม่มีกำรผุพังเสื่อมสลำยไปเหมือนร่ำงกำย คนที่เชื่อเรื่ อง
กรรมและกำรเกิดใหม่เชื่อว่ำ เมื่อเกิดกำรปฏิสนธิขึ้นในครรภ์ของสตรีผู้เป็นมำรดำได้วิญญำณของผู้ที่
จะมำเกิ ด ใหม่ เข้ ำ มำอยู่ ในร่ ำ งกำยของทำรกในครรภ์ เมื่ อ ครบก ำหนดคลอดออกมำทำรกนั้ น ก็
เจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ระหว่ำงที่มีชีวิตอยู่นั้น เขำก็ได้ทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว เมื่อถึงเวลำตำย
ร่ำงกำยของเขำก็จะเป็นซำกศพที่ผุพังเน่ำเปื่อยเสื่อมสลำยหำยไปเหลือไว้แต่วิญญำณ ซึ่งเป็นอมตะ
ต้องไปชดใช้กรรมชั่วหรือกรรมดีของตนในนรกหรือสวรรค์ เมื่อชดใช้กรรมจนครบแล้ววิญญำณก็มำ
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เกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำกรรมดีหรือกรรมชั่วต่อไปอีก วนเวียนอยู่อย่ำงนี้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่ำคนจะเกิดและ
ตำยกี่ครั้ง จิตหรือวิญญำณของคนก็ไม่เสื่อมสลำยไป ยังเป็นจิตดวงเดียวอยู่ คนแต่ละคนจึงมีร่ำงกำย
ได้หลำยร่ำงแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละภพละชำติ แต่เขำก็ยังเป็นจิตดวงเดิมอยู่นั่นเอง ดังนั้น ตัวตนที่
แท้จริงของคนจึงต้องเป็นจิต ไม่ใช่ร่ำงกำยที่เสื่อมสลำยแปรเปลี่ยนไปได้เรื่อยไปในแต่ละภพแต่ละชำติ
ที่เกิดเป็นมนุษย์
2.2 สิ่งที่ทำให้จิตนิยมเชื่อว่ำ จิตเป็นตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ คือ ร่ำงกำยของเรำไม่ได้
เริ่มทำอะไรเอง แต่จิตของเรำเป็นตัวบังคับใช้ร่ำงกำยให้ปฏิบัติตำมควำมต้องกำรของเรำ เมื่อเรำอยำก
มีควำมรู้สอบไล่ได้ปริญญำ เรำคือจิต ก็บังคับตัวเรำคือร่ำงกำย ไม่ให้เดินออกไปหำสิ่งที่พึ่งประสงค์
หรือเดินไปนอน แต่เรำบังคับร่ำงกำยของเรำให้เดินไปหยิบหนังสือมำอ่ำนและทำแบบฝึกหัด กำรที่เรำ
อยำกมี ควำมรู้ ส อบได้ รับ ปริญ ญำนั้ น จิ ตนิ ย มถือ ว่ำตั ว ที่ อ ยำกคือ จิต ของเรำไม่ ใช่ ร่ำงกำย เพรำะ
หลังจำกที่เรำใช้ร่ำงกำยให้ทำงำนมำทั้งวันจนเหน็ดเหนื่อยแล้ว ในตอนค่ำร่ำงกำยคงอยำกพักผ่อน
มำกกว่ำที่จะเรียนหนังสือ แต่จิตของเรำก็พยำยำมบังคับร่ำงกำยให้เอำชนะควำมเมื่อยล้ำ ง่วงนอน
กลับไปศึกษำหำควำมรู้จนได้
เหตุผลอีกประกำรหนึ่งที่ทำให้จิตนิยมยอมรับว่ำชีวิตมนุษย์นั้นนอกจำกร่ำงกำยแล้วยังมี
ควำมเป็นจริงอีกอย่ำงหนึ่งคือจิตก็คือมนุษย์เรำนั้นมีควำมรู้สึกนึกคิด มีอำรมณ์ เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ ได้รับรู้
รูป รส กลิ่ น เสี ย ง สั มผั สที่มีอยู่ ในโลกได้ ควำมสำมำรถเหล่ ำนี้ก้อนหิ นไม่มี ก้ อนหิ นมันไม่รู้ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงวงกลมกับสี่เหลี่ยม เปรี้ยวกับหวำน เย็นกับร้อน เหม็นกับหอม มันไม่มีควำมสุขควำม
ทุกข์ ควำมหิวและควำมอิ่ม ควำมรักควำมเกลียดและอื่นๆ สิ่งเหล่ำนี้เป็นประสบกำรณ์ของมนุษย์ แต่
ก้อนหินไม่เคยรู้จักสิ่งเหล่ำนี้ จิตนิยมเชื่อว่ำที่เป็ นเช่นนี้เพรำะก้อนหินไม่มี จิต ซึ่งเป็นตัวกำรที่ทำให้
มนุษย์รู้จักเรียนรู้คิดค้นและมีอำรมณ์ควำมรู้สึกได้ เมื่อมีบำดมือเรำเลือดไหล กำรไหลของเลือดเป็น
เรื่องของสรีระ ควำมรู้สึกเจ็บเป็นเรื่องของจิต เมื่อท่ำนฟังครูอธิบำยเสียงที่เข้ำหูท่ำนแล้วกระทบแก้วหู
เป็นเรื่องของสรีระ แต่ตัวที่กระทำกำรฟัง รับรู้ คิด แล้วเห็นคล้อยตำมนั่นมิใช่ร่ำงกำย แต่เป็นอะไรอีก
บำงอย่ำง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท่ำนเท่ำๆ กับร่ำงกำย สิ่งนั้นคือจิตหรือวิญญำณ บำงท่ำนอำจบอกว่ำ
กำรคิดกำรเรียนรู้เหล่ำนี้เป็นเรื่องของสมอง ข้อนี้จิตนิยมบอกว่ำมีปัญหำ สมองนั้ นเป็นสสำรเป็นวัตถุ
ถ้ำวิเครำะห์ออกมำแล้วก็จะออกมำเป็นโมเลกุลแยกออกมำอีก็จะได้อะตอมจนกระทั่งในที่สุดแยกได้
เป็นอิเล็กตรอน โปรตอนและอื่นๆ ซึ่งอนุภำคเหล่ำนี้ก็เหมือนกับอนุภำคที่เป็นส่วนหนึ่งของสรรพวัตถุ
ทั้งหลำย อิเล็กตรอน โปรตรอน โปรตรอนซึ่งประกอบเป็นสมองของมนุษ ย์ จึงสำมำรถทำอย่ำงนั้นได้
เรำคงจะแปลกใจถ้ำมีคนบอกเรำว่ำอิเล็กตรอนที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของเรำมันหิว มันโกรธ มันรัก
มันเข้ำใจทฤษฎีเรขำคณิตบทที่ 16 สำหรับชำวจิตนิยม สมองเป็นเพียงเครื่องมือสำคัญอันจะขำดเสีย
มิได้ที่จะช่วยให้มนุษย์เรียนรู้เข้ำใจและรู้สึกกับสิ่งต่ ำงๆ แต่ผู้ที่กระทำกำรเรียนรู้ เข้ำใจรู้สึกนึกคิดนั้น
ต้องเป็ น อีกสิ่ งหนึ่ งที่มิใช่ส มองและมิใช่ส สำร สิ่งๆนั้นคือจิตหรือวิญ ญำณซึ่งถึงแม้จะไม่มีตัวตนให้
มองเห็นหรือต้องไม่ได้ แต่มันก็เป็นของจริงในตัวเรำเท่ำๆกับที่ร่ำงกำยเป็นของจริง (วิทย์ วิศทเวทย์ .
2540 : 59)
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เป้าหมายของชีวิตตามทัศนะของปรัชญา
เป้ ำหมำยของชีวิตตำมทรรศนะของปรัช ญำ จะมีควำมแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยของชีวิตใน
ทรรศนะของศำสนำ ปรัชญำเมื่ออธิบำยธรรมชำติของสิ่งต่ำงๆ นำเสนอทฤษฎีหรือกำรอ้ำงเหตุอ้ำงผล
มำสนับสนุนทุกครั้ง ส่วนศำสนำไม่สำมำรถอธิบำยได้ด้วยเหตุผลเชิ งประจักษ์ได้ อำศัยควำมเชื่อควำม
ศรัทธำในเรื่องนั้นๆ แม้แต่กำรอธิบำยเป้ำหมำยของชีวิตทำงปรัชญำก็เป็นกำรอ้ำงทฤษฎีประกอบกำร
เอำเหตุ ผ ลมำรองรั บ ดั งจะอธิ บ ำยของกลุ่ ม นั ก ปรั ช ญำที่ มี พู ด ถึ ง เป้ ำ หมำยของชี วิ ต อยู่ 3 กลุ่ ม
ดังต่อไปนี้
1. ปรัชญากลุ่มสุขนิยม (Hedonism)
ในทำงอภิปรัชญำทัศนะของกลุ่มนี้คือ สสำรนิยม จักรกลนิยม คนเรำเป็นเครื่องจักรไม่
เป็นอิสระ ในทำงทฤษฎีควำมรู้ก็เป็นประสบกำรณ์นิ ยม ทำงจริยศำสตร์ก็คือ หลักของฮ็ อบส์และสุข
นิยม (รวมถึงประโยชน์นิยม) โลกทัศน์ของกลุ่มนี้คือ ไม่มีพระเจ้ำ ไม่มีโลกอันเป็นแบบแผน แม่บทของ
เพลโต้ในโลกนำมธรรมมีอยู่เฉพำะในควำมคิด วัตถุเท่ำนั้นที่เป็นจริง มนุษย์หลงตัวว่ำมีเสรี แต่โดย
ควำมเป็นจริงแล้ว มิได้มีอะไรเป็นตัวของเรำเลย จิตเป็นเงื่อนไขของวัตถุ เรำไม่สำมำรถแก้ไขจิตใจของ
คนโดยกำรสั่งสอน แต่ต้องปรับสภำพวัตถุให้ดีขึ้น มนุษย์ไม่ควรแสวงหำอะไรนอกจำกควำมสุขสบำย
คนที่ ห ลงใหลในกับ นำมธรรมอัน ไม่เป็ นจริงนั้ นหลอกตัวเอง เป็ นพวกหนีชีวิ ต ชีวิตต้องต่อสู้ ต้อ ง
แข่งขัน แต่ควรมีกฎและกติกำบ้ำงเพื่อประโยชน์ของทุกคน ลัทธิกลุ่มสุขนิยมที่เชื่อว่ำ ควำมสุขเป็นสิ่ง
ที่ดีที่สุด ควำมสุขเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำมำกที่สุด ควำมสุขเป็นสิ่งที่มีค่ำในตัวของมัน (Intrinsic value) คือ
สิ้ น สุ ด ในตั ว ของมั น เอง ซึ่ งตรงข้ ำมกั บ ค่ ำภำยในนอกเพรำะเป็ น ค่ ำที่ น ำไปสู่ สิ่ งอื่ น หรือ ภำวะอื่ น
(Extrinsic value) ควำมสุขจึงเป็นเป้ำหมำยสูงสุด เป็นเป้ำหมำยสุดท้ำยที่มนุษย์ทุกคนแสวงหำ นัก
ปรัชญำที่สำคัญๆที่ควรกล่ำวถึงในกลุ่มสุขนิยมนี้มี ฟรอยด์, เจเรมี เบนธัม, เอพิคคิวรัส, จอห์น สจ๊วต
มิลล์ เป็นต้น ซิกมันด์ ฟรอยด์นักจิตวิทยำที่มีชื่อเสียงชำวออสเตรีย มีควำมเห็นว่ำ พฤติกรรมหรือกำร
กระทำทุกอย่ำงของมนุษย์ล้วนมุ่งควำมสุขเป็นจุดสุดท้ำย กำรแสวงหำควำมสุขนั้นอำจมีทั้งด้ ำนบวก
และด้ำนลบ ดังเช่น ฟรอยด์ ได้กล่ำวว่ำ “อะไรคือสิ่งที่ชีวิตต้องกำรและปรำรถนำจะบรรลุถึง ต่อ
ปัญหำนี้คำตอบไม่มีอะไรน่ำสงสัย มนุษย์แสวงหำควำมสุข เขำต้องกำรได้รับควำมสุข และธำรงมันไว้
กำรแสวงหำนี้ มี 2 ด้ำน ทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ ด้ำนหนึ่งมนุษย์แสวงหำสภำพที่ปรำศจำกควำม
เจ็บปวดและควำมทุกข์อีกด้ำนหนึ่ง อีกด้ำนหนึ่งเขำแสวงหำควำมรู้สึกที่เป็นสุขสบำย” เจเรมี เบนธัม
นักปรัชญำชำวอังกฤษมีควำมเห็นว่ำ แรงส่งหรือแรงผลักดันที่ทำให้มนุษย์ (อำจรวมถึงสัตว์ด้วย) ต้อง
ทำอย่ำงโน้นอย่ำงนี้นั้นมี 2 อย่ำง คือ กำรหลีกหนีควำมเจ็บปวด และกำรได้มำซึ่ งควำมสุข กำรหลีก
หนี ควำมเจ็บ ปวดจะเห็ นได้ เช่น กำรฝึ กสิ งโต เป็นต้นของละครสั ตว์ ซึ่งเขำต้องทำให้ มันเจ็บปวด
เสียก่อน สิงโตจึงจะยอมทำหรือแสดงอย่ำงที่ผู้ฝึกต้องกำร ตัวอย่ำงของกำรควำมสุขจะเห็นได้จำก
พฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไป เพรำะกิจกรรมทุกอย่ำงของมนุษย์นั้นถ้ำสำวไปลึ กๆล้วนมีควำมสุขเป็น
เป้ำหมำยสุดท้ำยทั้งสิ้น ดังนั้นมนุษย์จึงอยู่ภำยใต้กำรบงกำรของนำยที่มีอำนำจเต็ม 2 คน อันได้แก่
ควำมเจ็บปวด และควำมสุขสบำย
เอพิ ค คิว รั ส นั กปรั ช ญำชำวกรีก อีก คนหนึ่ ง เป็ น ผู้ มีค วำมคิด แนวสุ ข นิ ยมเช่น กั น โดย
พื้น ฐำนเอพิคคิวรัส เป็ น พวกสสำรนิยม เขำจึงไม่เชื่อเรื่องโลกหน้ำ เรื่องนรก สวรรค์ คนตำยแล้ ว
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ร่ำงกำยก็เน่ำเปื่อยผุพังไป ดังนั้น เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ควรแสวงหำควำมสุขใส่ตัวเองให้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำก
ได้ แต่ในกำรแสวงหำควำมสุขนั้น ต้องรู้จักคิด รู้จักเลือก ไม่ต้องหำควำมสุขกับของหำยำก หรือของ
รำคำแพง เพรำะมิฉะนั้น เรำจะกลำยเป็นทำสของสิ่งนั้นๆ ไปเพรำะกำรเป็นอิสระจำกสิ่งภำยนอกเป็น
ควำมดีอย่ำงหนึ่ง
จอห์น สจ๊วต มิลล์ นักปรัชญำชำวอังกฤษอีกท่ำนคนหนึ่งได้เสริมแต่งแนวคิดแบบสุขนิยม
ขึ้นอีก โดยกล่ำวว่ำ มนุษย์กับสัตว์มีสมรรถนะหรือควำมสำมำรถ (Faculty) ไม่เท่ำกัน ดังนั้น ควำมสุข
ของสัตว์ เช่น สุกร เป็ น ต้น กับ ควำมสุ ขของมนุษย์ย่อมแตกต่ำงกันหรือมีค่ำไม่เท่ำกัน ทั้งนี้เพรำะ
ควำมสุขมี 2 ชนิด คือควำมสุขทำงกำย กับควำมสุขทำงใจ ทั้งมนุษย์และสัตว์ต่ำงก็มีควำมสุขทำงกำย
เหมือนกันได้ แต่ควำมสุขทำงใจนั้นมนุษย์เท่ำนั้นที่รู้จักได้ และควำมสุขทั้งสองชนิดนี้มีค่ำไม่เท่ำกัน
ควำมสุขทำงใจมีค่ำมำกกว่ำ และถำวรปลอดภัยมำกกว่ำควำมสุขทำงกำย
ลัทธิจำรวำกของอินเดียก็มีทรรศนะคล้ำยกับพวกสุขนิยม แต่ได้เตือนว่ำในควำมสุขนั้น
อำจมีควำมทุกข์เจือปนด้วย เพรำะในขณะที่แสวงหำควำมสุขบำงทีอำจต้องเผชิญกับควำมทุกข์ด้ วย
ฉะนั้น บำงที่ดีเรำจะต้องรู้จักคัดเลือกหรือระมัดระวัง เหมือนคนจะกินปลำ ต้องระวังไม่ให้ก้ำงปลำติด
คอ ในบำงครั้งเรำอำจจะต้องยอมทุกข์ยำกเสียก่อนเพื่อแลกกับควำมสุขระยะยำว
เป้ำหมำยสูงสุดของชีวิตตำมควำมเห็นของกลุ่มวัตถุนิยมคือ สิ่งที่ประเสริฐสุดสำหรับชีวิตที่
ควรแสวงหำก็คือ กำรมีควำมสุขระยะยำวกำรหลีกเลี่ยงควำมทุกข์ ซึ่งควำมสุขเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วย
ควำมฉลำดรอบคอบที่จะพิจำรณำไตร่ตรองเลือกกำรกระทำ มนุษย์เรำควรดำเนินชีวิตเรียบง่ำยและไม่
ควรผูกผันกับสิ่งใด แต่กำรออกบวชก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด เพรำะเหตุว่ำกำรออกบวชย่ อมมีศีล ข้อปฏิบัติที่
ผูกพันทำให้ตัวเรำขำดอิสระ กำรเป็นตัวของตัวเอง ไตร่ตรองเลือกกำรกระทำอยู่อย่ำงไร้ข้อผูกพันเป็น
ชีวิตที่มีควำมสุขอย่ำงแท้จริง ชำวสุขนิยมเชื่อว่ำ ยิ่งวิทยำศำสตร์เจริญขึ้นมนุษย์ยิ่งสบำยมำกขึ้น อำจมี
บำงคนแย้งว่ำ ทำไมเดี๋ยวนี้คนเรำมีควำมสุขน้อยกว่ำเก่ำ ชำวสุขนิยมจะบอกว่ำ นี้ไม่เป็นควำมจริง ถ้ำ
ดูอย่ำงผิวเผิ นหรือถ้ำพิจ ำรณำเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่วิเครำะห์ลงไปจริงจังก็ดูเหมือนว่ำปัจจุบันเรำมี
ควำมสุขน้อยกว่ำเมื่อก่อน แต่ถ้ำดูโดยทั่วๆ ไป เรำจะต้องยอมรับว่ำเดี๋ยวนี้เรำมีควำมสุขสบำยมำกกว่ำ
เมื่อก่อน มีใครบ้ ำงที่อยำกกลับไปอยู่ในยุคสมัยหิน ซึ่งมนุษย์ต้องทนกับควำมหนำวควำมร้อนและ
โรคภัยไข้เจ็บ ชำวสุขนิยมจะบอกว่ำ ถ้ำมนุษย์เรำฉลำดรอบคอบและมองกำรณ์ไกลแล้ว ควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์จะช่วยให้มนุษย์แสวงหำควำมสุขอย่ำงดีเยี่ยมเรำศึกษำวิทำศำสตร์มิใช่เพรำะมันมีค่ำใน
ตัวของมันเอง สิ่งมีค่ำสำหรับมนุษย์มีเพียงสิ่งเดียวคือควำมสุข ค่ำทำงวิทยำศำสตร์อยู่เพียงว่ำมันทำให้
เรำบรรลุสุขสบำยได้ดีขึ้น (วิทย์ วิศทเวทย์. 2540 : 144-146)
สรุป เป้ ำหมำยของชีวิตกของกลุ่มสุขนิยมคือ คือ กำรมีสิ่งที่มำสนองควำมต้องกำรของ
มนุษย์ให้มำกพอกับควำมต้องกำร หมำยควำมว่ำ ควำมต้องกำรของมนุษย์ (want) ที่เป็นจริงที่สุดคือ
ควำมต้องกำรทำงประสำทสัมผัสทั้ง 5 (Five Senses Organ) คือ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย นี่เอง มนุษย์
จะเข้ำถึงควำมสุขได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่สนองควำมต้องกำรของประสำทสัมผัสนี้เท่ำนั้น ตรำบใดที่ควำม
ต้องกำรของมนุษย์ไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมสุขก็จะไม่เกิดขึ้น สิ่งที่มนุษย์แสวงหำก็ยังมำไม่ถึง แต่
ถ้ำควำมต้องกำรของมนุษย์ได้รับกำรตอบสนองจนกระทั่งเกิดควำมควำมเพลิดเพลินทำงกำมำรมณ์
(Pleasure) ในกำรเสพของมนุษย์ควำมสุขก็จะเกิดขึ้น ลักษณะควำมสุขที่พูดถึงแบบนี้จึงเป็นควำมสุข
ที่เกิดจำกกำรนำวัตถุมำสนอง ควำมสุ ขแบบนี้บำงครั้งจึงเรียกว่ำเป็นวัตถุนิยม บริโภคนิยม วลีที่เรำ
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คุ้นเคย เช่น “ควำมสุขที่คุณดื่มได้” “ฉันรักเธอชอบเธอด้วยใจ ของอะไรไม่ต้องเอำมำฝำก ฉันรักเธอ
ไม่ได้รักของฝำก ... แต่เงินน่ะมีไหม” น่ำจะเป็นวลีที่แสดงควำมคิดแบบ “สุขนิยม” นี้ได้ดี
2. ปรัชญากลุ่มศานติหรืออสุขนิยม (Non-Hedonism)
ปรัชญำลัทธิอสุขนิยมหรือบำงพวกเรียกว่ำ ศำนติ คือลัทธิที่ถือว่ำ สิ่งที่มีค่ำสูงสุดที่มนุษย์
ทุก คนแสวงหำหรือ ควรแสวงหำนั้ น หำใช่ ควำมสุ ขไม่ แต่ เป็ นควำมสงบของจิต ใจอัน เกิด จำกกำร
เอำชนะจิ ตใจของตนเอง และกำรแสวงสั จธรรม นั กปรัช ญำเมธีห ลำยส ำนั กเสนอว่ำอย่ำไปเที่ ยว
แสวงหำควำมสุขให้มำกเลย ยิ่งท่ำนหำมันเท่ำไรท่ำนยิ่งจะได้น้อยเท่ำนั้น กลุ่มศำนตินิยมบอกว่ำสิ่งที่มี
ค่ำของชีวิตมิได้อยู่ที่ควำมสุขจำกวัตถุภำยนอก แต่อยู่ที่ควำมสงบของจิตและวิญญำณภำยในของชีวิต
อยู่ที่กำรที่วิญญำณได้ลิ้มรสอะไรบำงอย่ำง ไม่ใช่กำรที่ร่ำงกำยได้สัมผัสรูปธรรมภำยนอก ปรัชญำเมธี
กลุ่มหนึ่งที่เห็นว่ำสิ่งที่มนุษย์ควรจะแสวงหำในฐำนะที่ เป็นควำมมุ่งหมำยของชีวิตนั้นควรจะเป็นสิ่งที่
อยู่ เหนื อกว่ำวัตถุทั้งมวล โดยใช้คำว่ำ “ศำนติ ” ซึ่งมัน เป็น สิ่ งตรงข้ำมกับ “ควำมสุ ข ” ที่ กล่ ำวมำ
บำงครั้งมีผู้เรียกว่ำ “อสุข” ซึ่งเป็นกำรใช้คำเพื่อให้เกิดกำรแย้งกันในควำมหมำยว่ำชีวิตที่ไม่ต้องอำศัย
วัตถุและกำรเสพด้วยประสำทสัมผัส แต่ไม่ใช่ “ทุกข์” (Suffering) ที่ตรงข้ำมกับสุข ซึ่งเรำมักจะเห็น
ทุกข์เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ในชีวิต แต่ศำนติหรื ออสุขนิยมนี้เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของชีวิต แนวควำมคิด
แบบศำนตินิยมนี้ที่สำคัญมี 2 กลุ่ม คือ
2.1 วิมุตตินิยม (Salvationism)
พวกวิมุตินิยม คือ พวกที่เชื่อว่ำ ควำมสงบของจิตและกำรหลุดพ้นกิเลสตัณหำเป็นสิ่ง
ที่ดีที่สุดของชีวิต นักปรัชญำที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่พวกซินนิค (Synnic) พวกสโตอิก (Stoic) และศำสนำ
ต่ ำงๆ รวมทั้ งปรั ช ญำอิ น เดี ย โดยทั่ ว ไป นั ก ปรั ช ญำกลุ่ ม นี้ เชื่ อ ว่ำ ค่ ำอั น แท้ จ ริ งของชี วิต อยู่ ที่ ก ำร
ดำรงชีวิตอย่ำงง่ำย ๆ มีสิ่งจำเป็นในชีวิตให้น้อยที่สุดเท่ำที่จะน้อยได้ ชีวิตแบบเรียบง่ำยเป็นจุดหมำย
ในตัวมันเอง มีค่ำในตัวเอง แต่สำหรับโสเครตีส ชีวิตที่เรียบง่ำยไม่ได้มีค่ำในตัวเอง แต่เป็นเพียงวิถีที่จะ
นำจิตไปสู่สัจธรรมอันเป็นอมตะเท่ำนั้น แก่นแท้ของปรัชญำกลุ่มนี้ คือ กำรลดควำมต้องกำรทำงเนื้อ
หนังลงเหลือเท่ำจำเป็นจริงๆ ทั้งนี้เพื่อให้ดวงวิญญำณเป็นอิสระ ควำมสุขอันแท้จริ งของมนุษย์อยู่ที่
กำรดำรงชีวิตอย่ำงถูกต้องและฉลำด พวกซินนิคชอบกำรดำรงชีวิตอย่ำงเรียบง่ำย นอนบนดิน กิน
อำหำรทุกอย่ำงเท่ำที่พบ เท่ำที่หำได้ ทำตัวเหมือนสั่งสุนัขข้ำงถนน พวกซินนิ คพยำยำมปลดเปลื้อง
มนุษย์จำกพันธนำกำรของมนุษย์ลงให้เหลือเท่ำที่จำเป็นสำหรับชีวิตเท่ำนั้ น ปรัชญำของพวกเขำจึง
เป็นปรัชญำที่กลับไปหำธรรมชำติและอำจมองได้ว่ำ ในทรรศนะที่มีลักษณะหนี (Negative) มำกกว่ำ
จะเป็นลักษณะเข้ำเผชิญ (Positive) มนุษย์อำจตกอยู่ใต้อำนำจของกิเลส และตกเป็นทำสของกิเลส
หรืออำจหนีจำกกิเลสได้ โดยนำเอำศีลธรรมขึ้นมำช่วย เมื่อเขำชนะกิเลสได้ก็เป็นอิสระ ซึ่งนั่นคือควำม
เป็นอิสระอย่ำงแท้จริง เพรำะอิสรภำพเป็นยอดปรำรถนำของมนุษย์ อิสรภำพคือควำมสงบทำงด้ำน
จิตใจ ควำมสงบไม่ได้เกิดจำกควำมสมอยำก แต่เกิดจำกกำรระงับควำมอยำก และควำมอยำกจะระงับ
ได้เมื่อเรำยึดเหตุผลอยู่เสมอ ดังนั้น มนุษย์ควรเอำชนะตัวเอง ถ้ ำเอำชนะตัวเองได้ จะเอำชนะโลกทั้ง
โลกได้ นอกจำกนี้ พวกสโตอิกยังสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น แต่สอนให้คิดว่ำทุกสิ่งที่เรำแต่ละคนมีอยู่นั้น
ไม่ใช่ของเรำที่แท้จริง ถ้ำคิดเช่นนี้เรำจะไม่มีควำมเสียใจ ไม่ผิดหวัง มีแต่ควำมสงบ แต่แนวคิดเช่นนี้จะ
ศึกษำได้จำกคำพูด ของเอพิคเตตั ส นักปรัชญำสำยสโตอิก คนหนึ่ง ควำมว่ำ “ถ้ำท่ำนเลิกชื่นชมกับ
เสื้อผ้ำ ท่ำนจะไม่โกรธขโมย ถ้ำท่ำนเลิกชื่นชมกับควำมงำมของภรรยำ ท่ำนจะไม่โกรธชำยชู้ จงรู้ว่ำ
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ขโมยกับชู้ไม่สำมำรถทำอะไรได้กับสิ่งที่เป็นของท่ำนจริงๆ ทำได้ก็แต่สิ่งที่เป็นของคนอื่นและสิ่งที่อยู่
พ้นอำนำจของท่ำนเท่ำนั้น ถ้ำท่ำนจะวำงมันเสียโอกำสที่ท่ำนจะโกรธใครก็ไม่มีได้ แต่ถ้ำท่ำนชื่นชมกับ
สิ่งเหล่ำนี้อยู่ ท่ำนควรจะโกรธตัวเองมำกกว่ำจะขโมยหรือชำยชู้ (วิทย์ วิศทเวทย์. 2529 : 53)
กลุ่มวิมุตินิยม มีแนวคิดคล้ำยกับกลุ่มปัญญำนิยม คือ ถือว่ำควำมสุขไม่ใช่สำระสำคัญของ
ชีวิต ควำมสงบแห่งใจมีค่ำมำกกว่ำ กลุ่มปัญญำนิยมจะมุ่งเน้นที่กำรแสวงหำสัจจะหรือควำมจริงที่เป็น
สิ่งประเสริฐของชีวิต แต่วิมุตินิยมจะเน้นในเรื่องกำรดับควำมต้องกำรทำงร่ำงกำย และกำรเอำชนะ
ตนเองมำกกว่ำ ควำมพอใจของมนุษย์คือ ควำมพอใจระหว่ำงสิ่งที่เรำต้องกำรและสิ่ง ที่เรำไม่ต้องกำร
สิ่งที่เรำต้องกำรนั้น เรำได้มำจำกภำยนอกซึ่งต้องเอำมำโดยวิธีกำรต่ำงๆ เพรำะเป็นสิ่งที่มีจำนวนจำกัด
ทุกคนอยำกได้อยำกมีและวัตถุสิ่งของต่ ำงๆ เมื่อเรำได้มันมำแล้ว ก็ไม่สำมำรถที่จะแน่นอนใจได้ว่ำมัน
จะอยู่กับเรำอีกนำนแค่ไหน เพรำะมันเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ มันอำจเสื่อมสภำพ อำจหำยไปหรือโดนขโมยไป
ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น ถ้ำเรำยึดติดกับของพวกนี้ก็จะทำให้เรำเป็นทุกข์ หรือผิดหวังโดยไม่ทันตั้งตัว เหตุ
เพรำะควำมสุขของเรำขึ้นอยู่กับของที่ไม่แน่นอนที่เรำไม่สำมำรถควบคุมมันได้ ถ้ำเรำลดควำมต้องกำร
สิ่งของวัตถุพวกนี้ลง เรำจะมีควำมสุขมำกกว่ำกำรที่เรำต้องไปดิ้นรนขวนขวำยหำสิ่งของวัตถุต่ำงๆ
ที่ตั้งอยู่บนควำมไม่แน่นอนนั้น กำรเอำชนะใจตนเองนั้นเป็นกำรง่ำยและแน่นอนกว่ำกำรที่เรำจะไป
เอำชนะผู้อื่น ดังนั้นวิธีนี้จึงเป็นวิธีแห่งควำมสุขอย่ำงแท้จริง ตำมทัศนะของวิมุตินิยมถือว่ำ ควำมสงบ
ของจิต ควำมหลุดพ้น จำกควำมต้องกำรเป็นสิ่ง ที่ดีที่สุด ควำมหลุดพ้น หมำยถึง จิตที่หลุดพ้นจำก
ควำมต้องกำร จิตสะอำดปรำศจำกกิเลสทั้งหลำย
2.2 ปัญญำนิยม (Rationalism)
ปรัชญำเมธีกลุ่มนี้เห็นว่ำสำระสำคัญของมนุษย์คือ วิญญำณไม่ใช่วัตถุร่ำงกำย และใน
วิญญำณสิ่งที่เป็นสำระคือ “ปัญญำ” (Wisdom) หรือ “ควำมรู้” (Knowledge) โดยเชื่อว่ำ โดยสภำพ
แล้วมนุษย์เป็นผู้ที่ต้องกำรหำปัญญำ เพรำะธรรมชำติของมนุษย์เป็นผู้ที่มีควำมสงสัยอยู่เป็นนิจ เขำ
ต้องกำรคำอธิบำยของสิ่งต่ำงๆ ที่มีรอบตัวเอง ปัญญำหรือควำมรู้นี้จะทำให้เขำเกิดควำมเปลี่ยนแปลง
จำกสัตว์ไปสู่มนุษย์ จำกควำมชั่วไปสู่ควำมดี ชีวิตที่พึงประสงค์คือชีวิตที่มีปัญญำ พวกปัญญำนิยมคือ
พวกที่ถือว่ำ ปัญญำหรือควำมรู้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ ปัญญำเป็นสิ่งที่มีค่ำในตัวเอง นักปรัชญำ
ส ำนั ก ส ำคั ญ ๆ ในสำยนี้ ได้ แ ก่ โสเครตี ส เพลโต และอริส โตเติ ล ทั้ งสำมคนนี้ มี ค วำมคิ ด พื้ น ฐำน
เหมือนกัน แต่มีรำยละเอียดอำจแตกต่ำงกันบ้ำง แนวคิดของปรัชญำกลุ่มนี้คือ ทุกสิ่งทุกอย่ำงในโลกนี้
มีลั กษณะเฉพำะของมัน เป็ น ลักษณะที่ท ำให้ สิ่ งหนึ่งเป็น ตัว ของมันเองแยกได้จำกสิ่งอื่น ลั กษณะ
เฉพำะที่มีประจำอยู่ในแต่ละสิ่งนี้เรียกว่ำ “สำระ” ของสิ่งนั้นๆ ทั้งอริสโตเติลและเพลโต้ต่ำงก็เชื่อว่ำ
สำรของคนคือปัญ ญำ ปั ญญำคือควำมสำมำรถในกำรใช้เหตุผลเพื่อแสวงหำควำมจริง ปัญญำเป็น
ลักษณะเฉพำะของมนุษย์ ปัญญำทำให้มนุษย์แตกต่ำงจำกสัตว์และทำให้ มนุษย์มีควำมเป็นตัวของ
ตัวเอง ตำมควำมคิดของเพลโต มนุษย์จะเข้ำถึงโลกแห่งแบบได้ก็ ด้วยอำศัยปัญญำ ชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่
แสวงหำควำมพอใจให้แก่ร่ำงกำย แต่เป็นชีวิตที่หันเข้ำหำสำระหรือธำตุแท้ของคน เป็นชีวิตที่อยู่กับ
ปัญญำ
กล่ำวโดยสรุป กลุ่มวิมุตินิยม มีแนวคิดคล้ำยกับกลุ่มปัญญำนิย ม คือ ถือว่ำ ควำมสุข
ไม่ใช่สำระสำคัญของชี วิต ควำมสงบแห่งใจมี ค่ำมำกกว่ำ กลุ่มปัญญำนิยมจะมุ่งเน้นที่กำรแสวงหำ
สัจจะหรือควำมจริงที่เป็นสิ่งประเสริฐของชีวิต แต่วิมุตินิยมจะเน้นในเรื่องกำรดับควำมต้องกำรทำง
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ร่ำงกำย และกำรเอำชนะตนเองมำกกว่ำ ควำมพอใจของมนุ ษ ย์คื อ ควำมพอใจระหว่ำงสิ่ งที่ เรำ
ต้องกำรและสิ่งที่เรำไม่ต้องกำร สิ่งที่เรำต้องกำรนั้น เรำได้มำจำกภำยนอกซึ่งต้องเอำมำโดยวิธีกำร
ต่ำงๆ เพรำะเป็นสิ่งที่มีจำนวนจำกัด ทุกคนอยำกได้อยำกมีและวัตถุสิ่งของต่ำงๆ เมื่อเรำได้มันมำแล้ว
ก็ไม่สำมำรถที่จะแน่นอนใจได้ว่ำมันจะอยู่กับเรำอีกนำนแค่ไหน เพรำะมันเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ มันอำจ
เสื่อมสภำพ อำจหำยไปหรือโดนขโมยไปก็เป็นไปได้ทั้งนั้น ถ้ำเรำยึดติดกับของพวกนี้ก็จะทำให้เรำเป็น
ทุกข์ หรือผิดหวังโดยไม่ทันตั้งตัว เหตุเพรำะควำมสุขของเรำขึ้นอยู่กับของที่ไม่แน่นอนที่เรำไม่สำมำรถ
ควบคุมมันได้ ถ้ำเรำลดควำมต้องกำรสิ่งของวัตถุพวกนี้ลง เรำจะมีควำมสุขมำกกว่ำกำรที่เรำต้องไป
ดิ้นรนขวนขวำยหำสิ่งของวัตถุต่ำงๆ ที่ตั้งอยู่บนควำมไม่แน่นอนนั้น กำรเอำชนะใจตนเองนั้นเป็นกำร
ง่ำยและแน่นอนกว่ำกำรที่เรำจะไปเอำชนะผู้อื่น ดังนั้นวิธีนี้จึงเป็นวิธีแห่งควำมสุขอย่ำงแท้จริง ตำม
ทัศนะของวิมุตินิยมถือว่ำ ควำมสงบของจิต ควำมหลุดพ้นจำกควำมต้องกำรเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ควำมหลุด
หมำยถึง จิตที่หลุดพ้นจำกควำมต้องกำร
3. มนุษย์นิยม (Humanism)
นักปรัชญำมนุ ษย์นิยมไม่เห็นด้วยกับฝ่ำยสุขนิยม เพรำะพวกสุขนิยมให้ ควำมสำคัญแก่
ควำมสุขสบำยมำกเกิน ไป และไม่เห็นด้วยกับพวกปัญญำนิยมและวิมุตินิยม เพรำะพวกปัญญำนิยม
และวิมุตินิ ยมให้ควำมสำคัญ แก่จิตมำกเกินไป มนุษย์นิยมเห็ นว่ำ ร่ำงกำยของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ
เพรำะถ้ำไม่มีร่ำงกำยมนุษย์ก็ไม่เป็นมนุษย์ ส่วนจิตใจนั้น ก็อำศัยร่ำงกำยไม่สำมำรถแยกอิสระจำก
ร่ำงกำยได้ มนุษย์นิยมเห็นควำมสำคัญของทั้งร่ำงกำยและใจเสมอกัน พวกมนุษย์นิยมเห็นว่ำเรำไม่ควร
ลดมนุษย์ให้ลงไปเป็นสัตว์ และไม่ควรเชิดชูเขำให้เท่ำเทียมกับพระเจ้ำ เพรำะผิดธรรมชำติ ที่มนุษย์
ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่พระเจ้ำไม่ใช่เทวดำ ไม่ใช่พืช มนุษย์มีธรรมชำติของมนุษย์เอง มีร่ำงกำยไม่แ ข็งแรง
อย่ำงสัตว์บำงชนิดที่อำจอยู่ในน้ำได้ตลอดเวลำ อยู่ในอำกำศตลอดเวลำ อยู่ในหิมะโดยไม่มีเครื่องกัน
หนำว แต่พวกมนุษย์นิยมถือว่ำร่ำงกำยของมนุษย์เป็นสิ่งประกอบที่ดีที่สุดของมนุษย์พร้อมกับจิตใจ
เพรำะทุกสิ่งทุกอย่ำงเกิดจำกร่ำงกำยและจิตใจของมนุษย์ทั้งสิ้น สิ่งที่ มนุษย์ต้องรักษำให้ดีที่สุด เพรำะ
เป็นสิ่งที่มีค่ำที่สุด คือ “ร่ำงกำย และ จิตใจ” มนุษย์เรำควรมองชีวิตให้รอบด้ำน แทนที่จะมองด้ำน
เดียว เพรำะนั้นจะทำให้ทัศนคติของมนุษย์แคบไปด้ วย ซึ่งส่งผลให้กำรใช้ชีวิตของเรำนั้นแคบไปด้วย
ทำงที่ถูกคือ เรำต้องมองชีวิตทั้งในด้ำนสุ ขนิยม ปัญญำนิยม วิมุตินิยม ไปด้วย ดังนั้นเรำสำมำรถสรุป
ได้ว่ำ สิ่งที่มีค่ำและที่มนุษย์ควรแสวงหำเพื่อควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ สิ่งที่สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของมนุษย์ในทุกๆ ด้ำน ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย และทำงด้ำนจิตใจ แต่ก็ต้องรู้จักควบคุม
ควำมต้องกำรให้อยู่ในระดับที่พอเหมำะพอดีและเหมำะสมด้วย ไม่เอนเอียงไปทำงใดทำงหนึ่ง ต้องทำ
ให้สมดุลกัน จึงจะเป็นกำรใช้ชีวิตรอบคอบมำกที่สุด
แนวคิ ด ที่ ย กย่ อ งเชิ ด ชู ศั ก ดิ์ ศรี ของควำมเป็ น มนุ ษ ย์ ให้ สู งกว่ำสิ่ งอื่ น ใดในแง่ที่ เกี่ ยวกั บ
เป้ำหมำยของชีวิต พวกมนุษย์นิยมมีแนวควำมคิดที่ประสำนแนวควำมคิดต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำเข้ำด้วยกัน
พวกสุ ขนิ ย ม วิมุตินิ ยม พวกปั ญ ญำนิ ยม เข้ำด้วยกัน พวกมนุษย์ นิยมเห็นว่ำ แนวควำมคิดทั้งสำม
ลักษณะที่มุ่งให้ควำมสำคัญต่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์เพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในกำร
นำเสนอควำมคิด มนุษย์นิยมคัดค้ำนแนวคิดอื่นๆ โดยตั้งคำถำมและให้คำตอบไว้ดังนี้ หำกมนุษย์พึง
แสวงหำสิ่งตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำย หรือให้คุณค่ำแต่กับวัตถุตำมแนวสุขนิยมแล้ว
มนุษย์ก็ดูจะไม่แตกต่ำงอะไรจำกสัตว์อื่นหำกมนุษย์พึงแสวงหำสิ่งตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำน
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สติปัญญำเพียงอย่ำงเดียว ก็ดูเหมือนจะลดคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ลงไปเป็นเพียงเครื่องจักร โดย
กลุ่มนี้มีแนวคิดที่สำคัญ 2 ประกำร คือ
3.1 หำกมนุ ษย์ ยึดถือแต่อำรมณ์ ควำมรู้สึ กจะกลำยเป็นพวกเอำแต่ใจตัวเองและอยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ได้
3.2 หำกมนุษย์เอำแต่ควบคุมควำมต้องกำรของตนเอง ก็จะทำให้มนุษย์พลำดจำกโอกำส
ที่จะได้เข้ำถึงควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พวกมนุษย์จึงเสนอแนวคิดว่ำ เป้ ำ หมำยของชี วิ ต มนุ ษ ย์ นั้ น
คือกำรแสวงหำสิ่งตอบสนองต่ำงๆ เท่ำที่มนุษย์จะมีควำมต้องกำรได้ คือ ยอมรับว่ำมนุษย์มีควำม
ต้องกำรควำมสุขทำงด้ำนร่ำงกำยและวัตถุตำมแบบสุขนิยม ยอมรับว่ำมนุษย์ต้องแสวงหำควำมรู้และ
สิ่งตอบสนองทำงด้ำนสติปัญญำบ้ำงตำมโอกำส แต่มนุษย์ก็ควรแสวงหำสิ่งตอบสนองควำมต้องกำร
หรือสิ่งที่มีคุณค่ำทำงด้ำนควำมสุนทรียภำพ เช่น ฟังเพลง ดูภำพยนตร์ ชื่นชมศิลปะ หรือเที่ยวชม
ทิวทัศน์ที่งดงำม ตลอดจนต้องรู้จักชื่นชมต่อควำมดีงำมของผู้อื่น รู้จักทำตัวให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
รู้จักตั้งเป้ำหมำยของงำน และทำให้สำเร็จเพื่อควำมภำคภูมิใจในผลงำน
4. คุณค่า
เรื่องของคุณค่ำมีเนื้อหำกว้ำงขวำง รวมไปถึงคุณค่ำทำงสังคม คุณค่ำทำงเศรษฐกิจ แต่
เรื่ อ งของคุ ณ ค่ ำ ที่ นั ก ปรั ช ญำให้ ค วำมสนใจคื อ เรื่อ งคุ ณ ค่ ำ ทำงจิ ต ใจ (Mental Value) ซึ่ งเมื่ อ จั ด
หมวดหมู่ให้ตรงกับแนวคิดดั้งเดิมที่นักปรัชญำได้แบ่งกำรศึกษำคุณค่ำทำงจิตใจไว้ 3 ประกำรคือ
4.1 คุณ ค่ำทำงควำมคิด เหตุผล หรือคุณค่ำทำงสติปัญญำ (Thinking) หมำยถึง กำรที่
มนุ ษ ย์ ส ำมำรถคิด สงสั ย เรื่ อ งใดเรื่ องหนึ่ งขึ้ น มำ แล้ ว หำคำตอบเรื่องนั้ นได้ พ ร้ อ มด้ ว ยค ำอธิบ ำยที่
สมเหตุสมผล (Validity) และสำมำรถอธิบำยควำมคิดของเรำให้ผู้อื่นรับรู้ได้ แม้ว่ำควำมรู้ซึ่งเป็นผล
จำกควำมคิดของผู้นั้นจะมีประโยชน์ใด ๆ ต่อกำรดำเนินชีวิตประจำวันหรือไม่ก็ตำม สำหรับกำรศึกษำ
ในด้ำนนี้จะใช้แนวทำงของวิชำตรรกศำสตร์ (Logic)
4.2 คุ ณ ค่ ำ ทำงอำรมณ์ ค วำมรู้สึ ก (Felling) หมำยถึ ง กำรได้ รับ กำรตอบสนองควำม
ต้องกำรทำงด้ำนอำรมณ์ สำมำรถจดจ่อ (Contemplation) กับอำรมณ์ควำมรู้สึกนั้น จนมิได้สนใจ
เรื่องอื่นๆ ชนิดไม่รับรู้โลกภำยนอก เช่น เวลำดูละครโทรทัศน์เรื่องโปรดห้ำมใครชวนคุย เวลำฟังเพลง
โปรดอยำกฟังสงบๆ คนเดียว เป็นต้น กำรศึกษำคุณค่ำด้ำนนี้เรียกว่ำ กำรศึกษำวิชำสุนทรียศำสตร์
(Aesthetics)
4.3 คุ ณ ค่ ำทำงควำมดี ง ำม หรื อ เจตนำรมณ์ อั น ดี (Willing) หมำยถึ ง กำรได้ รั บ กำร
ตอบสนองควำมส ำนึ กเกี่ย วกับ ควำมดีงำม หรือคุณ ค่ำทำงจิตใจทำงด้ ำนเป้ ำหมำยของชี วิต หรือ
เจตนำรมณ์ (Willing) เช่น ควำมรู้สึกชื่นชมต่อผู้เสียสละเพื่อสังคม ผู้เป็นตัวอย่ำงที่ดีของสังคม ทหำร
หำญที่เสียสละเพื่อประเทศชำติ ชำวบำงระจันที่ยอมต่อสู้จนตัวตำย ท้ำวสุรนำรีผู้กล้ำหำญ และชำญ
ฉลำดสำมำรถต่อสู้และปกป้องเอกรำช หรือควำมรู้สึกมีควำมสุขสบำยใจเมื่อได้ใส่บำตรหรือทำบุญ
รวมทั้งควำมรู้สึกปลื้มปีติที่ทำงำนได้สำเร็จตำมเป้ำหมำยหรือเจตนำรมณ์ เช่น ควำมรู้สึกปลื้มปีติขณะ
รับพระรำชทำนปริญญำ เป็นต้น กำรศึกษำคุณค่ำด้ำนนี้เรียกว่ำกำรศึกษำในวิชำจริยศำสตร์ (Ethics)
กำรศึกษำเรื่องเกี่ยวกับคุณค่ำจึงมีขอบเขตกว้ำงขวำงกระจำยอยู่เป็ นหัวข้อของวิชำกำร
ต่ำงๆ หลำยวิชำอย่ำงไรก็ตำม มีชื่อเรียกวิชำที่ศึกษำเรื่องคุณค่ำโดยเฉพำะว่ำ "ทฤษฎีคุณค่ำ ”(Theory
of Value) หรืออรรฆวิทยำ (Axiology) ซึ่งมีรำยละเอียดต่ำงๆ หลำยแง่นั้น ล้วนมีจุดประสงค์ร่วมกัน
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คือ เพื่อหำแนวทำงในกำรตัดสิน ซึ่งเรียกว่ำกำรตัดสินคุณค่ำนั่นเอง (Value Judgment) ดังนั้นกำร
ตัดสินคุณค่ำนั้นก็คือกำรเปรียบเทียบเพื่อเลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจำกสองอย่ำง (หรือมำกกว่ำ) เรำจะ
เห็นได้ว่ำ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ จะมีสถำนกำรณ์ให้มนุษย์เลือกกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงเพื่อตนเอง และกำรเลือกนั้นก็อำศัยกำรพิจำรณำเปรียบเทียบคุณสมบัติของสิ่ง
ต่ำงๆ ที่เป็นตัวเลือกโดยพิจำรณำให้สัมพันธ์กับเป้ำหมำยและเจตคติ (Attitude) ของผู้เลือก กำร
ตัดสินคุณค่ำจึงเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรำ
กำรศึ ก ษำเรื่ องของคุณ ค่ำซึ่งเรียกว่ำ ทฤษฎี คุณ ค่ำ (Theory of Value) จึ งมี ขอบเขต
เนื้อหำครอบคลุมอยู่ในสำขำปรัชญำที่เรียกว่ำ คุณวิทยำ หรืออรรฆวิทยำ (Axiology) ประกอบด้วย
ทฤษฎีของคุณค่ำ 3 สำขำ คือคุณสมบัติพื้นฐำนของชีวิตมนุษย์ ที่จะนำมำพิจำรณำในรำยละเอียดของ
ควำมมุ่งหมำยและคุณค่ำของชีวิต ดังนี้
4.3.1 ตรรกศำสตร์ (Logic) ว่ำด้วยคุณค่ำของควำมสมเหตุผล (Validity) และควำม
เป็นไปได้ (Probability)
4.3.2 สุ น ทรี ย ศำสตร์ (Aesthetics) ว่ ำ ด้ ว ยคุ ณ ค่ ำ แห่ ง ควำมงำม หรื อ คุ ณ ค่ ำ
ควำมรู้สึกมนุษย์ที่รับรู้โลกภำยนอกด้วยประสำทสัมผัสและมีปฏิกิริยำต่อโลกภำยนอก เรียกว่ำคุณค่ำ
ทำงสุนทรียะ
4.3.3 จริยศำสตร์ (Ethics) ว่ำด้วยคุณค่ำแห่งควำมดี คือกำรกระทำที่มีคุณค่ำ ควำม
ดีถือเป็นคุณค่ำอย่ำงหนึ่ง ที่เกี่ยวกับควำมประพฤติของมนุษย์ควรจะเป็นอย่ำงไร พฤติกรรมของมนุษย์
ที่จะต้องได้รับกำรประเมินค่ำว่ำ ดี-ชั่ว ควร-ไม่ควร ควรอย่ำงไร กิริยำกำรแสดงออกของมนุษย์ เรำจะ
ไม่ถือว่ำ เป็นเพียงสิ่งที่เรียกว่ำ พฤติกรรมเท่ำนั้นเพรำะสัตว์อื่นๆ ก็มีพฤติกรรมเหมือนกันไม่ว่ำจะเป็น
กำรกินอยู่ กำรหลับนอน กำรขับถ่ำยและกำรสืบพันธุ์ แต่มนุษย์ได้พัฒนำตัวเองเข้ำสู่พฤติกรรมที่สูง
กว่ำ เข้ำสู่กำรตัดสินพฤติกรรมที่ต้องได้รับกำรประเมินค่ำ ที่เรียกว่ำจริยะ
นอกจำกนี้ มนุษย์ยังมีควำมเป็นอยู่ที่สัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นๆ ในสังคม กำรกระทำ
ต่ำงๆ ที่มนุษย์ควรจะปฏิบัติต่อกันควำมเป็นอย่ำงไร มนุษย์จึงพยำยำมที่จะแสวงหำหลักแห่งควำม
ประพฤติ เพื่อให้สำมำรถนำมำประเมินค่ำ และยิ่งไปกว่ำนั้น มนุษย์ยังต้องกำรแสวงหำสิ่งที่ดีให้แก่
ตัวเองและสังคมในฐำนะที่เป็นอุดมคติหรือเป็นเป้ำหมำยสูงสุด (Summum bonum) ว่ำคืออะไรและ
ควรเป็นอย่ำงไร ในภำษำอังกฤษว่ำ “Value” มำจำกคำในภำษำลำตินว่ำ “Valere” ซึ่งหมำยถึง มี
คุณ ค่ำ น่ ำยกย่อง มี ควำมส ำคัญ มีเกียรติศักดิ์ (คำแหง วิสุ ทธำงกูร . 2550) ในพจนำนุกรมศัพ ท์
ปรัชญำอังกฤษ - ไทย ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ “คุณสมบัติที่ได้จำกกำรประเมินสิ่งใด สิ่งหนึ่ง เช่น ควำม
งำมเป็นค่ำทำงศิลปะ ควำมดีเป็นคุณค่ำทำงจริยธรรม”
5. มาตรฐานทางจริยธรรม
มำตรฐำนสำหรับวัดควำมดี มีทฤษฎีทำงจริยศำสตร์ที่สำคัญๆ กล่ำวไว้ 4 ทฤษฎี ได้แก่
หน้ำที่เป็นมำตรฐำนทำงจริยธรรม ควำมสุขเป็นมำตรฐำนทำงจริยธรรม ควำมอยู่รอดเป็นมำตรฐำน
ทำงจริยธรรม และกำรพัฒนำตนเองเป็นมำตรฐำนทำงจริยธรรม ดังนี้
5.1 หน้ำที่เป็นมำตรฐำนทำงจริยธรรม คำว่ำ “หน้ำที่” มี 2 แนวคิดที่เสนอเรื่องนี้ คือลัทธิ
ของค้ำนท์กับพระพุทธศำสนำ ลัทธิของค้ำนท์ได้เสนอว่ำ หน้ำที่คือมำตรฐำนในกำรวัดควำมดี ลัทธินี้
ตั้งสมมติฐำนว่ำ หน้ำที่ได้ถูกกำหนดด้วยเหตุผล เหตุผลมำจำกศีลธรรม ในขณะที่ศีลธรรมมำจำกกฎ
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ศีลธรรม และกฎศีลธรรมมำจำกกฎสำกล ใครปฏิบัติตำมหน้ำที่ ถือว่ำได้ปฏิบัติตำมกฎสำกล แต่กำร
จะปฏิบัติตำมหน้ำที่จะต้องมีเจตนำดี คำว่ำ “เจตนำดี” ของค้ำนท์ คือเจตนำปฏิบัติตำมหน้ำที่เท่ำนั้น
ไม่เหมือนกับเจตนำดีตำมหลักพระพุทธศำสนำ ในทัศนะของค้ำนท์ ใครปฏิบัติตำมหน้ำที่ ถือว่ำมี
เจตนำดีและถือว่ำเจตนำดี เป็ น เกณฑ์ ตัดสิ นควำมดีได้ แต่ถ้ำถำมว่ำกฎสำกลของค้ำนท์ คืออะไร
ค้ำนท์ตอบว่ำ กฎสำกลคือกฎที่ทุกคนยอมรับ เมื่อท่ำนคิดที่จะทำอันใดต้องคิดเสมอว่ำ กำรกระทำอัน
นั้นทุกคนยอมรับได้หรือไม่ หน้ำที่และเจตนำดีในทำงพระพุทธศำสนำ หน้ำที่เป็นเพียงกิจกรรมที่ควร
กระทำของบุคคลต่อบุคคลหรือกลุ่มชน เช่น หน้ำที่ของพ่อที่มีต่อลูก หน้ำที่ของลูกที่ปฏิบัติต่อพ่อฯลฯ
ส่วนเจตนำในทำงพระพุ ทธศำสนำถือว่ำ เป็นตัวกำหนดกรรม (เจตนำห ภิกฺขเว กมฺม วทำมิ) ถ้ำมี
เจตนำ ถือว่ำเป็นกรรม เจตนำของพระพุทธศำสนำกว้ำงกว่ำของค้ำนท์ เจตนำดีของค้ำนท์ต้องปฏิบัติ
ตำมหน้ ำที่ หรือเรีย กว่ำ ปฏิบั ติตำมหน้ำที่เพื่อหน้ำที่มนุษย์ในทัศนะของค้ำนท์จึงมีมุ มมองว่ำเป็น
มนุษย์หุ่นยนต์
5.2 ควำมสุ ข เป็ น มำตรฐำนทำงจริ ย ธรรม แนวคิ ด นี้ ถื อ ว่ำ กำรกระท ำใดที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ควำมสุข กำรกรทำนั้นดี จะไม่คำนึงว่ำ คุณจะมีเจตนำดีหรือไม่ดี คุณจะปฏิบัติตำมหน้ำที่หรือไม่ ผล
กำรกระทำที่ออกมำเป็นควำมสุขเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นถือว่ ำเป็นควำมดีในทำงตรงกันข้ำม
กำรกระท ำโดยก่อให้ เกิด ควำมทุกข์ทั้งแก่ตนเองและผู้ อื่น ถือเป็ นควำมชั่ว แนวคิดนี้ เน้ นผลกำร
กระทำเป็นมำตรฐำน
5.3 ควำมอยู่ รอด กำรรักษำตัว ให้ อยู่รอด หรือภำษิ ตที่ ว่ำ “รักษำตั วรอดเป็ น ยอดดี ”
แนวคิดนี้ถือว่ำ กำรรักษำตัวรอด หรือกำรปรับตั วให้เข้ำกับคนอื่นได้ เป็นมำตรฐำนกำรตัดสินควำมดี
และควำมชั่ว ควำมชั่ว ควำมถูกและชั่ว ควำมถูกและควำมผิด คล้ำยแนวควำมคิดของ ชำลส์ ดำร์วิน
ที่ว่ำผู้แข็งแรงเท่ำนั้นที่จะอยู่รอดได้ มีควำมคิดขัดแย้งกันอยู่ 2 ทำง คือ อยู่ดีกว่ำตำย กับตำยดีกว่ำอยู่
เป็นหำงรำชสีห์ที่ตำยแล้ว ยังดีกว่ำเป็นหัวสุนัขที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเป็นหัวของสุนัขที่มีชีวิตอยู่ดีกว่ำเป็น
หัวรำชสีห์ที่ตำยแล้ว ก็แล้วแต่จะคิดและเลือกที่จะทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่คิดว่ำดีสำหรับตนเอง
5.4 กำรพั ฒ นำตนเป็ น มำตรฐำนทำงจริยธรรมแนวคิดนี้ ถือว่ำกำรพัฒ นำตนเอง เป็ น
มำตรฐำนกำรตัดสินควำมดี ควำมชั่ว ควำมผิด และควำมถูก กำรพัฒนำคือกำรทำให้ดีกว่ำเดิม ดีกว่ำ
ดี ก ว่ ำจนถึ งดี ที่ สุ ด โดยธรรมชำติ ก ำรกระท ำของมนุ ษ ย์ มี อ ยู่ 2 ทำงคื อ ไม่ ท ำดี ก็ ท ำเลว หรือ ท ำ
ผสมผสำนกั น ทั้ งดี แ ละเลว แต่ แ นวคิ ด นี้ ต้ั งเป้ ำ หมำยไว้ ให้ ม นุ ษ ย์ ด ำเนิ น ไป ใครกระท ำที่ เกิ ด ผล
สอดคล้องกับเป้ำหมำย บรรลุเป้ำหมำยโดยลำดับจำกน้อยไปหำมำก จำกต่ำไปหำสูง จำกง่ำยไปหำ
ยำก ฯลฯ
6. เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม
เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม คือมำตรกำรที่จะบอกแก่เรำว่ำ สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ สิ่ง
ใดถู ก สิ่ งใดผิ ด โดยทั่ ว ไปแล้ ว เมื่ อมี ก ำรตั ด สิ น กำรกระท ำเรำมั กจะใช้สิ่ งเหล่ ำนี้ เป็ น เกณฑ์ ตั ด สิ น
จริยธรรม คือ ศำสนำ กฎหมำย ค่ำนิยมในสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ขอ
สถำบัน แต่นักจริยศำสตร์มีควำมเห็นว่ำสิ่งต่ำงๆ ตำมที่กล่ำวมำนี้ ไม่อำจนำมำตัดสินกำรกระทำได้ดี
พอและบำงครั้งก็อำจจะทำให้ เกิดข้อขัดแย้ง ตัวอย่ำงเช่น กำรเล่ นกำรพนัน ถือ ว่ำเป็น สิ่ งที่ผิ ด ไม่
สมควรทำตำมนี้เป็นทัศนะทำงศำสนำ แต่ในทำงตรงกันข้ำมกำรพนันนั้นจดทะเบียนอย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำยได้รับอนุญำตให้เล่นได้ ผู้ที่เล่นกำรพนันนั้นก็ไม่ถือว่ำกระทำผิด อย่ำงนี้แล้วกำรเล่นกำรพนัน
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อำจะทั้งถูกและผิดก็ได้ นอกจำกนั้ นตำมสภำพควำมเป็นจริงในสังคม ปัญหำบำงเรื่องมีควำมซับซ้อน
และมีองค์ประกอบหลำยประกำรที่ต้องคำนึงถึงและยำกแก่กำรตัดสินใจ
ปัญหำเกี่ยวกับเกณฑ์กำรตัดสินทำงจริยศำสตร์ มำตรกำรในกำรทำควำมดีควำมชั่วของ
มนุษย์ มีกลุ่มแนวคิดในเสนอมำตรกำรไว้ 5 กลุ่ม ได้แก่
6.1 ปฏิ บั ติ นิ ย ม (Pragmatism) ปฏิ บั ติ นิ ย มเชื่ อ ว่ ำ ควำมรู้ เป็ น สิ่ ง จ ำเป็ น ส ำหรั บ ชี วิ ต
ควำมคิดเป็นเครื่องมือของกำรกระทำ ควำมคิดที่เอำไปใช้ไม่ได้ก็เป็นสิ่งไร้ควำมหมำยกำรรู้ กำรจำ
และจิตนำกำรก็คือ กำรปรับตัวให้เหมำะสมกับสิ่งแวดล้อมของสิ่งที่มีชีวิตนั้นเองควำมคิดมิใช่เป็นเพี ยง
สิ่งที่มีในจิต หรือเป็นเพียงกำรถ่ำยแบบควำมจริงเท่ำนั้น แต่เป็นสิ่งที่มีพัฒนำกำรไปตำมพัฒนำกำร
ของชีวิต และเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับควำมเกี่ยวข้องกันของอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม สติปัญญำหรือควำมรู้
เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์บรรลุเป้ำหมำยของชีวิต ปฏิบัตินิยมเห็นว่ำในขณะที่เรำยังไม่รู้โครงสร้ำงของ
มนัส (ควำมคิด) จึงควรยึดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติไปก่อน นักปรัชญำปฏิบัตินิยมที่สำคัญมี 3 ท่ำน
และทั้ง 3 ท่ำน เป็นชำวอเมริกัน ซึ่งได้แก่
6.1.1 ชำเลส แซนเดอร์ เพิร์ส (Charles Sanders Peirce) เป็นนักปรัชญำปฏิบัติ
นิยมที่เชื่อว่ำประสิทธิภำพเป็นตัวกำหนดควำมจริง เพิร์สได้กำหนดวิธีรู้ก่อนแล้วจึงจะรู้ว่ำอะไรจริง ซึ่ง
ก็คือวิธีวิทยำศำสตร์นั้นเอง นอกจำกนี้เพิร์สได้เสนอทฤษฎีควำมหมำย (theory of sign) และถือว่ำ
ทฤษฎี นี้ เป็ น ทฤษฎี ต รรกวิท ยำ (logic theory) ทฤษฎี นี้ ถื อว่ ำพฤติ ก รรมเป็ น เพี ย งส่ ว นเสริม ของ
ควำมหมำย คุ ณ สมบั ติ ต่ ำงๆ อั น เป็ น วั ต ถุเป็ น แก่ น ของควำมหมำยและเห็ น ว่ ำควรมี ภ ำษำที่ เป็ น
มำตรฐำนสำหรับมนุษย์ทุกคน
6.1.2 วิลเลีย ม เจมส์ (William James) เป็นนักปฏิบัตินิยมที่แท้จริง เจมส์ ถือว่ำ
มนุษย์ควรยึดควำมคิดของตนเองในแง่ที่เห็นว่ำจะมีประสิทธิภำพในทำงปฏิบั ติมำกที่สุด เขำจึงเป็นนัก
ปฏิบัตินิยมที่แท้จริงในแง่นี้
6.1.3 จอห์ น ดิ ว อี้ (John Dewey) เป็ น นั ก ปฏิ บั ติ นิ ย มแบบอุ ป กรณ์ นิ ย ม
(Instrumentalist) เพรำะสอนว่ำมนัส (ควำมคิด) ของมนุษย์ฉลำดขึ้นโดยกำรปฏิบัติ จึงสรุปเป็นวิธี
สอนว่ำเรียนโดยกำรปฏิบัติ (learning by doing) ดิวอี้ถือว่ำ ควำมจริงอยู่ที่ประสิทธิภำพของกำรให้
ปัญหำเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ในกำรดำรงชีพดังนั้นต้องฝึก
นักปรัชญำปฏิบัตินิยมทั้งสำมอำจมีทัศนะแตกต่ำงกันบ้ำง แต่หลักกำรใหญ่ๆ นั้นไม่
แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ปฏิบัตินิยมมีทัศนะว่ำโลกและสิ่งต่ำงๆ ในโลกเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ควำมรู้ได้มำจำก
ประสบกำรณ์ ไม่ใช่สิ่งที่ไหลเข้ำมำในทำงจิตหรือเป็นสิ่งที่ธรรมชำติให้ แก่จิต แต่จิตของเรำเป็นตัว
ดำเนินกำรในกำรรับรู้ กำรเข้ำใจ และกำรเชื่อ
กลุ่ มปฏิบั ตินิ ยมถือว่ำ กำรตัดสิ นคุณ ค่ำทำงศีลธรรมว่ำ ดี ชั่ว ถูก ผิ ด ขึ้น อยู่กับ
ประสิทธิภำพของกำรกระทำคือ กำรใช้ประโยชน์ได้จริง คุณค่ำทำงศีลธรรมตำมทัศนะนี้ตั้งอยู่บนฐำน
ของกำรทดสอบ ข้อสมมติฐำนหรือหลักกำรทำงศีลธรรมต้องผ่ำนกำรทดสอบ หรือทดลองปฏิบัติให้
ได้ผลเสียก่อน จึงยอมรับว่ำมีคุณค่ำ กลุ่มปฏิบัติยมจึงถือว่ำ “คุณค่ำไม่ได้รับกำรทดสอบไม่ควรได้ รับ
กำรประทั บ ตรำว่ ำ คุ ณ ค่ ำ แต่ เ ป็ น เพี ย งส ำนวนเสนำะหู หรื อ คติ เ ตื อ นใจในศำสนำส ำหรั บ
ชีวิตประจ ำวัน ในระดับ ต่ำเท่ำนั้ น ” กลุ่ม ปฏิบั ตินิยมถือว่ำสิ่ งที่ดีคือสิ่ งดีส ำหรับ ส่ วนรวม และสิ่ งที่
ถูกต้องก็คือ ถูกตำมกำรยอมรับของสังคม ควำมจริงจึงต้องเป็นควำมจริงส่วนรวม ควำมดีจึ งต้องเป็น
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ควำมดีส่ วนรวม ดังนั้ น ควำมดีกับ ควำมจริงจึงเป็นเรื่องที่สั มพันธ์กัน และเป็นสิ่ งที่ยึดหยุ่นได้ คือ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคม หลักแห่งศีลธรรมที่อำนวยประโยชน์แต่เปลี่ยนแปลง
ได้ตำมควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคม หลักแห่งศีลธรรมที่จะอำนวยประโยชน์แก่ สังคม หรือใช้ได้ใน
สังคมก็ต้องยืดหยุ่นได้ คือปรับตัวเข้ำกับสภำพสังคมในยุคนั้นๆ ได้ ตำมทัศนะของกลุ่มนี้ เกณฑ์ตัดสิน
ทำงศี ล ธรรมคือ กำรทดสอบว่ำใช้ ได้จ ริง ใช้ป ระโยชน์ ได้ จริงตำมที่ ว ำงไว้ และประโยชน์ นั้ น เป็ น
ประโยชน์ของส่วนรวม สอดคล้องกับกำรยอมรับของสังคมในสมัยนั้นๆ
6.2 บริสุทธินิยม (Rigorism) กลุ่มนี้ถือว่ำ เจตนำดี (Good Will) เป็นเครื่องตัดสิน กำร
กระทำว่ำดี หรือถูกต้อง คุณค่ำทำงศีลธรรมเป็นสิ่งที่ตำยตัว สิ่งดีย่อมดี อย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย ไม่
ว่ำใครๆ จะเมื่อไร ที่ไหนก็ตำม ค้ำนท์นักปรัชญำชำวเยอรมันเป็นผู้ตั้งทฤษฎี นี้ขึ้นโดยกล่ำวว่ำ กำร
กระทำที่ดี คือกำรกระทำด้วยเจตนำดี และเจตนำดีในควำมหมำยนี้คือ กำรทำตำมหน้ำที่ ดังนั้น กำร
กระทำที่ดีคือกำรกระทำตำมหน้ำที่ กำรกระทำ (ด้วยเจตนำดี) คือกำรกระทำตำมหน้ำที่นั้น หมำยถึง
กำรกระทำตำมหน้ำที่ทุกชนิด โดยไม่เห็นแก่ตนเองและผู้อื่น และไม่มีอำรมณ์ควำมรู้สึกใดๆ มำมี
อิทธิพลร่วม เป็นกำรกระทำที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์สุขแก่ผู้ ใด แต่เป็นกำรกระทำตำมหน้ำที่ โดยไม่
คำนึงถึงผลว่ำจะเกิดขึ้นอย่ำงไร เช่น เพชฌฆำต มีหน้ำที่ยิงคนให้ตำย เขำต้องยิงทุกคนที่ส่งมำให้เขำ
ยิงให้ตำย กำรกระทำของเพชฌฆำต ถือว่ำ เป็นกำรทำตำมหน้ำที่ด้วยเจตนำดี เกณฑ์ตัดสินทำง
ศีลธรรมตำมทฤษฎีบริสุทธินิยม (Rigorism) นี้ จึงยึดถือเจตนำดี (Good Will) เป็นหลักสำคัญ กำร
กระท ำด้ว ยเจตนำดีก็คือ กำรกระท ำหน้ ำที่เพื่อหน้ำที่ (duty for duty's sake) มิใช่ทำหน้ำที่ เพื่ อ
ควำมดี ควำมสุข หรือเพื่อผลอื่นใด
อิมมำนูเอล ค้ำนท์ เป็นนักปรัชญำชำวเยอรมันมีควำมเห็นว่ำ ดี ชั่ว เป็น เรื่องทีมีอยู่จริง
เป็นสิ่งที่แน่นอนตำยตัว และเชื่อว่ำ มีเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมที่แน่นอนตำยตัวเช่นเดียวกัน ตัวอย่ำงเช่น
เรำถือว่ำ กำรพูดควำมจริงเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นกำรพูดควำมจริง จึงเป็นควำมดีตลอดเวลำไม่ว่ำใครจะพูด
พูดเวลำใด พูดกับใคร พูดแล้วจะออกมำเป็นอย่ำงไร ส่วนกำรพูดเท็จนั้น เป็นสิ่งไม่ดี ดังนั้น ใครพูด
เท็ จ พู ด กับ ใครพู ด แล้ ว ผลจะออกมำเป็ นอย่ำงไร พู ดเพื่ อ อะไร ก็ เป็ น สิ่ งที่ ไม่ ดีทั้ งสิ้ น ดั งนั้ น หลั ก
จริยศำสตร์ของคำนท์จึงตรงกันข้ำมกับลัทธิประโยชน์นิยมอย่ำงสิ้นเชิง
กำรกระท ำที่ ดี คือ กำรกระท ำที่ท ำด้ว ยเจตนำดี กำรกระทำที่ ทำด้วยเจตนำดีคือกำร
กระทำที่เกิดจำกกำรสำนึกในหน้ำที่ กำรกระทำที่เกิดจำกหน้ำที่เป็นกำรกระทำที่เกิดจำกเหตุผล กำร
กระทำที่ตั้งอยู่บนเหตุผลคือกำรกระทำที่เกิดจำกกฎศีลธรรม กฎศีลธรรมในทรรศนะของคำนท์ นั้นมี
ลักษณะเป็นคำสั่งเด็ดขำด คือเป็นกฎที่ไม่มีข้อแม้ใดๆ จะต้องไม่คำนึงถึงเป้ำหมำยใดๆ และจะต้องเป็น
กฎสำกล คือใช้ได้กับคนทุกคน ไม่เฉพำะกับคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้น หลักพิจำรณำ
กฎศีลธรรมตำมทรรศนะของคำนท์จึงมี 2 อย่ำง คือ (1) จงทำตำมหลักซึ่งท่ำนจงใจได้ที่จะให้ เป็น
สำกล (เป็นกฎสำหรับทุกคน) (2) จงปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ โดยถือว่ำ เขำเป็นจุดหมำยในตัวเอง อย่ำ
ถือว่ำเขำเป็นเพียงเครื่องมือ ไม่ว่ำจะเป็นตัวท่ำนเองหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6.3 สัมบูรณนิยม (Absolutism) กลุ่มนี่ถือว่ำมโนธรรมเป็นมำตรฐำนตำยตัวในกำรตัดสิน
ทำงศีลธรรม และมโนธรรมนี้เป็นอินทรีย์พิเศษหรือควำมสำมำรถพิเศษ ตัวมโนธรรมคืออินทรีย์ภำยใน
หรืออินทรีย์ทำงวิญญำณ ที่ทำให้มนุษย์รู้คุณ ภำพหรือลักษณะที่เป็นนำมธรรมต่ำงๆ เช่น ดี ชั่ว ถูก
ผิด ได้ซึ่งได้แก่ ปัญญำ หรือบำงที่เรียกว่ำ สำนึกดีชั่วนั่นเอง และควำมสำนึกดีชั่ว เรำรู้ได้ด้วยมโนธรรม
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อันเป็นสำมัญสำนึกของมนุษย์ทุกคนมีโดยธรรมชำติในฐำนะที่เป็นมนุษย์ สัมบูรณนิยม (Absolutism)
หมำยถึง แนวคิดที่ถือว่ำมีเกณฑ์ตัดสินทำงศีลธรรมที่ตำยตัว มีควำมสมบูรณ์อันเป็นกฎสำกลเหมือน 2
+ 2 = 4 ไม่ว่ำจะเป็นคนชำติไหน บวกที่ไหน ก็ต้องได้ 4 ทั้งนั้น หรือเหมือนเกลือไม่ว่ำใครชิมก็ต้องว่ำ
เค็ม ไฟใครเอำมือไปสัมผัสก็ต้องว่ำร้อน คำว่ำ สัมบูรณ์ จึงมีควำมหมำยว่ำ สิ่งที่เป็นอยู่โดยตัวของมัน
โดยไม่ต้องขึ้นกับใคร ไม่แปรไปตำมเวลำหรือสถำนที่ โดยทั่วไปจะเน้นเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินคือมโนธรรม
จึงใช้ชื่อเรียกเต็มๆ ว่ำ ลัทธิมโนธรรมสัมบูรณ์ ก่อนที่จะได้รู้จักควำมหมำยของมโนธรรม ควรทำควำม
เข้ำใจเรื่องวัตถุวิสัยและอัตวิสัยเสียก่อน ไพรซ์ กล่ำวว่ำ ผิด ถูกหรือดี ชั่ว เป็นลักษณะที่บอกว่ำ กำร
กระทำอันใดอันหนึ่งนั่นคืออะไร ที่เป็นเช่นนี้มัน ไม่ใช่เพรำะเจตนำ คำสั่ง อำนำจ แต่ถูกผิด ชั่ว เป็น
ลักษณะจริงๆ ของกำรกระทำ และลักษณะดังกล่ำวนี้ต้องมีลักษณะตำยตัวของกำรกระทำด้วย เมื่อ
มองตำมแนวนี้จะเห็นว่ำ คุณค่ำทำงศีลธรรมเป็นสิ่งแน่นอนตำยตัว (เหมือนคณิตศำสตร์) ใครจะคิด
จะรู้สึก หรือจะรู้ ไม่รู้ ก็ตำม คุ ณค่ำทำงศีลธรรมก็เป็นควำมจริงตำยตัวอยู่ตลอดเวลำไป มโนธรรม
เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ในฐำนะที่เป็นมนุษย์ มโนธรรมสำมำรถรู้ดีรู้ชั่ว ถูก ผิด ได้นั้น เป็นกำร
รู้โดยตรงไม่ มี ใครชี้แ นะหรื อได้ รั บ ค ำอธิบ ำยจำกใครๆ มโนธรรมเป็ น สิ่ งสำกล คื อ มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี
เหมือนกันและเท่ำเทียมกันมำแต่กำเนิด แต่มนุษย์มีควำมรับรู้ ดี ชั่ว ถูก ผิด ต่ำงกัน เพรำะมโนธรรม
ในตัวมนุษย์ แต่ละคนได้รับกำรพัฒนำไม่เหมือนกันเหมือนตำของผู้ใหญ่กับตำของเด็กเล็กสำมำรถ
มองเห็นหลำยสิ่งหลำยอย่ำงแตกต่ำงกัน คื อตำของผู้ใหญ่สำมำรถมองเห็นอะไรๆ ได้มำกกว่ำตำของ
เด็กเล็ก เพรำะตำของผู้ใหญ่มีกำรพัฒนำมำกกว่ำ
สมบูรณ์นิยมเชื่อว่ำ ถ้ำคนอยู่ในสภำพปกติ ย่อมมีมโนธรรมเหมือนกัน มีควำมรู้สึกว่ำอะไร
ถูก ผิด ดี ชั่ว ตรงกัน เว้นเสียแต่ว่ำมีสำเหตุบำงอย่ำง เช่น ควำมโลภ ควำมโกรธ และควำมหลงเข้ำ
มำปิ ด บั งมโนธรรมเท่ ำนั้ น จึ งจะท ำให้ คนเรำมี ควำมรู้สึ กดี ชั่ว ถู ก ผิ ด ต่ ำงกัน เกณฑ์ ตัด สิ น แบบ
สมบูรณ์ นิยมนี้ ถือว่ำ กำรกระทำทุกอย่ำงมีลักษณะบ่งบอกว่ำดี ชั่ว ถูก ผิด อยู่ในตัวมันเอง มนุษย์
สำมำรถรับรู้ภำวะเหล่ำนั้นได้โดยมโนธรรม ซึ่งเป็นอินทรีย์พิเศษที่มีอยู่เหมือนกันในมนุษย์ทุกคน ใน
ภำวะปกติ มนุ ษ ย์ ทุกคนย่ อมจะมีม โนธรรมรู้ว่ำอะไร ถูก ผิ ด ดี ชั่ว เหมือนกัน และเช่น เดียวกั น
เว้นเสียแต่ว่ำจะมีอำรมณ์หรือปัจจัยอื่นมำปิดบัง อำจทำให้มนุษย์มองเห็นสิ่งดี ชั่ว ถูก ผิด ต่ำงกันได้
มโนธรรมคืออะไร มโนธรรม แปลตำมตัวว่ำ ใจที่เต็มเปี่ยมด้วยธรรมะ หมำยถึงว่ำ กำรที่จะเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสูง สำมำรถที่จะรู้ถูก ผิด ดี ชั่ว รู้ว่ำอะไร ควรทำ ไม่ควรทำ เป็น
สิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีในฐำนะที่เป็นสัตว์โลกชั้นสูง เรำอำจจะนิยำมมโนธรรมได้ดังนี้ มโนธรรมคือเสียง
กระซิบจำกก้นบึ้งหัวใจ ที่จะบอกให้เรำทรำบว่ำ อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำ และไม่ควรทำ
ตัวอย่ำงเช่น เมื่อเรำเห็นเด็กทำรกคลำนไปจะตกบ่อน้ำ คงไม่มีมนุษย์ปรกติคนไหนที่จะ
มองแล้ ว นึ กลุ้ น อยู่ ในใจให้ เด็กรีบ คลำนไวๆ เพื่อจะได้ตกลงไปในบ่อน้ำ แต่ในฐำนะแห่ งควำมเป็ น
มนุษย์ มโนธรรมในใจ จะกระตุ้นเตือนให้เรำรีบวิ่งไปช่วยอุ้มเด็กทำรกคนนั้นให้รอดพ้นจำกอันตรำย
อย่ำงแน่นอน โดยที่ไม่ต้องมีใครบังคับหรืออ้อนวอนเรำหรือในอีกตัวอย่ำง กรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูก
คนร้ำยข่มขืนจนตั้งท้อง มีคำแนะนำจำกพ่อแม่และญำติพี่น้องให้เธอทำแท้ง แม้เธอจะโกรธแค้นกับ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงมำกมำย แต่ด้วยมโนธรรมในใจทำให้เธอไม่ไปทำแท้ง แต่กลับถนอมบุตรใน
ครรภ์จนกระทั่งคลอดและทำหน้ำที่แม่อย่ำงดี สิ่งเหล่ำนี้เป็นตัวอย่ำงแทนคำตอบได้เป็นอย่ำงดีถึงคำ
ว่ำ มโนธรรมในใจมนุษย์ มโนธรรมคือใจพิเศษร่ำงกำยมนุษย์มีอวัยวะสำหรับรับรู้ มีตำเอำไว้ดู มีหู
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เอำไว้ฟัง มีจมูกเอำไว้ดมกลิ่น มีลิ้นเอำไว้ ชิมรส มีกำยเอำไว้สัมผัสเย็น ร้อน อ่อน แข็ง กำรจะพิสูจน์
ว่ำกลิ่นหอมหรือไม่ เป็นหน้ำที่ของจมูก ไม่ใ ช่ของลิ้น ในขณะที่จะพิสูจน์ว่ำ เปรี้ยว หวำน มัน เค็ม ก็
เป็ น หน้ ำที่ของลิ้ นไม่ใช่ของจมูก เรียกว่ำ เรำมีอวัยวะทำงกำยซึ่งเป็นวัตถุส ำหรับเป็นเครื่องพิสูจน์
ตัดสิน คุณ สมบัติด้ำนกำยภำพ แต่สำหรับกำรพิสูจน์ดีห รือชั่วนั้น เป็นคุณสมบัติทำงจริยธรรม ไม่
สำมำรถใช้อวัยวะทำงกำยเป็ น เครื่องพิสู จน์ได้ แต่เรำมีอินทรีย์พิเศษในตัวมนุษย์ซึ่งเรำสำมำรถใช้
พิสูจน์ควำมดี ควำมชั่วได้ เรำเรียกสิ่งนั้นว่ำใจ ซึ่ งกลุ่มมโนธรรมสัมบูรณ์เรียกว่ำ ปัญญำ (intellect
understanding) บ้ำง มโนธรรม (conscience) บ้ำง หรืออินทรีย์ทำงศีลธรรม (moral faculty)
บัทเลอร์ได้ให้ควำมเห็นในเรื่องนี้สรุปว่ำ มนุษย์เรำมีมโนธรรมเอำไว้เป็นหลักในกำรตัดสิน
กำรกระทำ มันจะบอกให้เรำทรำบเป็นกฎตำยตัวว่ำ กำรกระทำของเรำนั้น ยุ ติธรรมหรืออยุติธรรม ดี
หรือชั่ว ถูกหรือผิด โดยที่เรำไม่ต้องไปขอคำแนะนำหรือคำปรึกษำจำกใครเลย เจ้ำตัวมโนธรรมนี้ จะ
แสดงอำนำจออกมำอย่ำงเต็มที่ สำหรับกำรเห็นชอบหรือกำรตำหนิกำรกระทำแล้วแต่กรณี มโนธรรม
สำมำรถเข้ำใจ ดี ชั่ว ได้โดยตรง เช่น ในกรณีตัวอย่ำงที่ยกมำแล้ว คนที่วิ่งไปช่วยเด็กทำรกที่กำลั ง
คลำนจวนจะตกบ่อน้ำโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งบังคับหรือขอร้องหรือหญิงที่ถูกข่มขืนจนตั้งท้อง แม้พ่อแม่
ญำติพี่น้องจะขอร้องแกมบังคับให้เธอทำแท้งแต่เธอก็ไม่ยินยอม นั้นเป็นเพรำะมโนธรรมบอกแก่พวก
เขำว่ำ ควำมเมตตำกรุณำเป็นสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์ มโนธรรมนี้ถือว่ำเป็นคุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่ในตัว
มนุษย์
มโนธรรมมีลักษณะเป็นสำกล มโนธรรมเป็นสิ่งที่มีติดตัวมนุษย์มำตั้งแต่เกิด ถำมว่ำแล้ว
มนุษย์ได้มโนธรรมมำจำกไหน? สำหรับนักปรัชญำที่เชื่อพระเจ้ำก็ตอบว่ำ พระเจ้ำเป็นผู้ประทำนให้
พร้อมกับอินทรีย์ทั้งห้ำ คือ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย บำงพวกก็ถือว่ำ พระเจ้ำประทำนปัญญำให้แก่มนุษย์
ทำให้มนุษย์สำมำรถสัมผัส ควำมจริง ควำมดี และควำมงำมที่ถูกต้อง สำหรับพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้ำก็
ถือว่ำ มโนธรรมเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้มนุษย์สำมำรถพัฒ นำตนเองจนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้
และเมื่อมนุษย์ได้กลำยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ก็จะพบควำมจริงที่เป็นสำกลได้เหมือนกัน จนทำให้เห็น
เหมือนกันว่ำ กำรฆ่ำ กำรลักขโมย กำรประพฤติผิดในกำม กำรพูดเท็จ เป็นสิ่งไม่ดี แต่กำรที่มนุษย์
ปุถุชนนั้น เห็นควำมเป็นจริงที่แตกต่ำงกัน ก็เกิดมำจำกกำรพัฒนำมโนธรรมที่แตกต่ำงไม่ เท่ำกัน และ
เกิดจำกอำรมณ์ ได้แก่ โลภ โกรธ หลง มำปิดบังใจ ทำให้เห็นดีเป็นชั่ว เห็นถูกเป็นผิด มโนธรรมจะมี
ลักษณะแฝง ซึ่งจะต้องพัฒนำจึงจะเจริญเติบโตได้เต็มที่ ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดที่พอจะเปรียบเทียบให้
เห็นก็คือ เด็กที่หัดเดินตั้งไข่ แม้จะมีขำทั้งสองเหมือนผู้ใ หญ่ แต่ก็ยังเดินได้ไม่คล่อง แต่ในที่สุดก็จะเดิน
คล่องเหมือนผู้ใหญ่ มโนธรรมก็มีลักษณะเดียวกัน ต้องอำศัยกำรฝึกฝนพัฒนำ เพรำะฉะนั้น กำรที่คน
ต่ำงเผ่ำมีควำมเห็นแตกต่ำงกัน ก็ไม่ใช่เพรำะไม่มีควำมจริงที่ถูกต้อง แต่เป็นเพรำะมโนธรรมของแต่ละ
เผ่ำแตกต่ำงกัน ระดับควำมเจริญทำงสติปัญญำไม่เท่ำกัน
6.4 ประโยชน์ นิ ย ม (Utilitarianism) แนวคิ ด กลุ่ ม นี้ ต้ อ งกำรปฏิ เสธระบบควำมคิ ด ที่
ตำยตัว ไม่สนใจแรงจูงใจอันเนื่องมำจำกไม่สำมำรถมองเห็นได้ ดูแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรกระทำ
อย่ำงเดียว จึงเรียกแนวคิดนี้ว่ำ ทฤษฎีแนว อันตนิยม (Teleological Theory) เป็นแนวคิดที่อยู่ตรง
กลำงระหว่ำงแนวคิดที่เป็นอัตนิยมและอัญนิยม โดยถือว่ำทุกคนเท่ำเทียมกันหมด แนวคิดนี้เกิดขึ้นใน
ปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยนักปรัชญำชำวอังกฤษ 2 คนคือ เจอเรมี่
เบนธัม ผู้เป็นอำจำรย์และจอห์น สจ๊วต มิลล์ ผู้เป็นลูกศิษย์
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มิ ล ล์ ไ ด้ เ ขี ย นแนวคิ ด ของเขำลงในงำน เขี ย นอั น มี ชื่ อ ว่ ำ ลั ท ธิ ป ระโยชน์ นิ ย ม
(Utilitarianism) ในปี ค.ศ.1861 ซึ่งแนวคิดของเขำเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ หลักมหสุข (The Greatest
Happiness Principle) แนวคิดนี้สืบเนื่องมำจำกกำรยึดควำมสุขเป็นเป้ำหมำยหลักในชีวิ ต หลักมห
สุขในตอนแรกเรีย กว่ำ ลั ทธิป ระโยชน์นิยมแบบกำรกระทำ (Act-Utilitarianism) โดยมีแนวคิดว่ำ
กำรกระทำที่จะถือว่ำถูกได้นั้น จะต้องเป็นกำรกระทำที่ก่อให้เกิดควำมสุขแก่มหำชน ควำมผิดของกำร
กระทำอยู่ที่ก่อให้เกิดควำมทุกข์แก่มหำชน โดยกำรพิจำรณำมหสุขนั้นพิจำรณำผลที่ เกิดขึ้นจำกกำร
กระท ำในแต่ล ะครั้ง กำรกระทำโดยตัวมัน เองไม่ได้ ดี ชั่ว ถูก ผิ ด แต่ขึ้นอยู่กับ ว่ำมัน จะก่อให้ เกิด
ประโยชน์แค่ไหน ลัทธินี้จึงสังกัดสุขนิยม เพรำะถือว่ำควำมสุขเป็นสิ่งดีที่สุดของมนุษย์ ดีกับสุขเป็น
เรื่องเดีย วกัน ตัวอย่ ำง ตำรวจจั บ นั กเลงผู้ มีอิทธิพ ลได้และทรำบว่ำ ถ้ำส่ งบุคคลนี้ ขึ้น ฟ้องศำลเขำ
จะต้องหลุดคดีแน่ จึงทำฆ่ำทิ้งด้วยคิดว่ำ ถ้ำตำรวจจับนักเลงผู้มีอิทธิพลได้และจำกประจักษ์พยำนทำ
ให้มั่นใจได้ว่ำ เขำเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังควำมชั่วมำกมำย จับมำดำเนินคดีก็หลุดรอดจำกตำรำงไปได้ทุก
ครั้ง ดังนั้น กำรยิงทิ้งจึงเป็นวิธีกำรที่ดีที่สุด ถ้ำตำรวจทุกคนในโลกยึดหลักกำรนี้โลกจะเกิดควำมสงบ
อย่ำงแน่นอน แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่มีควำมเป็นสำกลมำกยิ่งขึ้นกว่ำเดิม ประโยชน์นิยมจะไม่สนใจ
แรงจู งใจหรื อ เจตนำ ตั ว อย่ ำงเช่ น กำรช่ ว ยเหลื อ คนที่ ต กน้ ำไม่ ว่ ำจะเกิ ด เพรำะสงสำรหรือ หวั ง
ค่ำตอบแทนมีผลเท่ำกันคือดีเท่ำกันเพรำะช่วยเหลือชีวิตคน กลุ่มนี้ตัดสินคนที่กำรกระทำ กำรดูเจตนำ
ดูได้ยำกเพรำะอยู่ข้ำงในใจคน กำรดูแรงจูงใจคือกำรดูอดีตของกำรกระทำ กำรดูผลคือกำรดูอนำคต
ของกำรกระทำ หลักมหสุขบอกว่ำ “กำรกระทำที่ถูกคือกำรกระทำที่ก่อให้เกิดควำมสุขมำกที่สุดแก่
มหำชนมำกที่สุด” ดังนั้น ในทุกสถำนกำรณ์และทุกสิ่งแวดล้อม เรำจึงต้องเป็นนักคำนวณตลอดเวลำ
ว่ำ ในแต่ละกำรกระทำจะก่อให้เกิดควำมสุขและควำมทุกข์เท่ำไหร่ เมื่อหักลบแล้ว ถ้ำก่อให้เกิดสุข
มำกกว่ำทุกข์ นั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ ถ้ำไม่ทำเรำผิด
เบนธัมเสนอแนวคิดว่ำ “คนทุกคนมีค่ำเท่ำกับหนึ่งและไม่มีใครมีค่ำมำกกว่ำหนึ่ง ” ส่วน
มิลล์ ผู้ เป็ น ลู กศิษย์ นั้ น ได้เสนอแนวคิดที่ คล้ ำยกันว่ำ “คนทุกคนมีสิ ท ธิในควำมสุ ขเท่ำๆ กัน ” ด้ว ย
หลักกำรนี้วิธีกำรคำนวณควำมสุขจึงต้องกระจำยควำมสุขไปสู่คนทุกคน แนวคิดนี้จึงขัดแย้งกับกลุ่ม
อัตนิยมที่เห็นแก่ตนและอัญนิยมที่เห็นแก่ผู้อื่น ประโยชน์นิยมอยู่ตรงกลำง คือไม่ลดค่ำตัวเองน้อยกว่ำ
ผู้อื่นและก็ไม่ลดค่ำผู้อื่นให้น้อยกว่ำตน ในกำรคำนวณควำมสุข ให้นับตนเองเป็นสมำชิกคนหนึ่งเท่ำๆ
กับคนอื่น อย่ำมีฝักฝ่ำยให้ทำตนเป็นตำชั่งที่เที่ยงตรงตัวอย่ำงเช่น กำลังดูหนังสือสอบ เพื่อนเหงำชวน
ไปแทงสนุ๊ กเกอร์ก็คำนวณดูว่ำ ระหว่ำงไปเที่ ยวกับเพื่อนกับ อยู่ดูห นั งสืออันไหนจะเกิดประโยชน์
มำกกว่ำกั น กำรไปเที่ ย วกับ เพื่ อ น ควำมสุ ข คื อ กำรท ำให้ เพื่ อ นหำยเหงำ ส่ ว นกำรดู ห นั งสื อ นั้ น มี
ประโยชน์มำกกว่ำเพรำะทำให้เรำไม่ต้องสอบตก เหตุผลนี้ชำวประโยชน์นิยมเห็นด้วย หลักมหสุขไม่มี
ท่ำทีเป็นศัตรูต่อศำสนำเลย ถ้ำศำสนำมีหลักคำสอนเพื่อประโยชน์สุขต่อมนุษยชำติให้เมตตำเกื้อกูล
กัน แต่ถ้ำศำสนำดูถูกเหยียดหยำมควำมสุขทำงกำย หรือสอนให้คนเห็นแก่ตัวมุ่งกอบโกยควำมสุขเพื่อ
ตนอย่ำงเดียว ท่ำทีของหลักมหสุขที่มีต่อศำสนำจะเปลี่ยนเป็นศัตรูทันที ในเรื่องของศีล 5 ก็เหมือนกัน
เช่น กำรฆ่ำมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นควำมเลวในตัวของมัน แต่ขึ้นอยู่กับว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อมหำชนหรือไม่
กำรประหำรชีวิตนักโทษที่มีควำมผิดรุนแรง ถ้ำสังคมคิดว่ำดีทำให้สังคมเป็นสุขมหสุขก็เอำด้วย แต่ถ้ำ
สังคมคิดว่ำกำรประหำรนักโทษไม่เกิดประโยชน์มีแ ต่ควำมสูญเสีย ควรหำมำตรกำรอื่นมำลงโทษและ
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ควรยกโทษประหำรชีวิตเสีย ถ้ำท่ำนมีเหตุผลที่ทำให้คนอื่นยอมรับได้มหสุขก็พร้อมจะยืนอยู่เคียงข้ำง
กับท่ำนทันที

สรุป
ชีวิตตำมทัศนะของปรัชญำสำมำรถแยกแนวคิดออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มวัตถุนิยมเชื่อว่ำ
ชีวิตมนุษย์มีลักษณะเป็นสสำร ไม่มีจิตใจสิ่งที่ปรำกฏทำงควำมรู้สึกนึกคิดเป็นปฏิกิริยำทำงเคมีทำง
สมองไม่ใช่จิตหรือวิญญำณแต่อย่ำงใดไม่มีชำติ ชีวิตมนุษย์สิ้นสุดลงเมื่อระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำยหยุด
ทำงำน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มจิตนิยมที่มองว่ำชีวิตนี้นอกจำกร่ำงกำยหรือรูปร่ำงที่เรำมองเห็น ด้วยตำ
เปล่ ำแล้ว ยังมีสิ่ งหนึ่ งที่เรำไม่สำมำรถมองเห็ นด้วยตำเปล่ ำ ที่ คอยบงกำรพฤติกรรมของมนุ ษย์อยู่
ตลอดเวลำ สิ่งๆ นี้คือจิตหรือวิญญำณ มนุษย์มีชีวิตหลังควำมตำย เป้ำหมำยของชีวิต ส่วนเป้ำหมำย
ของชีวิตในทำงปรัชญำนั้นมองกลุ่มสุขนิยมจะบอกว่ำเป้ำหมำยสูงสุดของชีวิตมนุษย์เรำคือกำรแสวงหำ
ควำมสุข ควำมสุขเป้ำหมำยสุ ดท้ำยของกำรกระทำทุกอย่ำง ควำมสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรแสวงหำ
สำรัตถะของชีวิตคือควำม ไม่มีควำมสุขใดเป็นสิ่ งเลวร้ำยในตัวของมัน แต่วิธีกำรได้มำซึ่งควำมสุ ข
ต่ำงหำกเป็นสิ่งที่ต้องพิจำรณำ ส่วนกลุ่มอสุขนิยม มองว่ำ เป้ำหมำยของชีวิตไม่ใช่ควำมสุข แต่หำกเป็น
กำรได้รับอมฤตธรรมหรือควำมเข้ำใจในธรรมชำติของชีวิตคือกำรใช้ปัญญำอย่ำงรอบคอบ
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คาถามทบทวน
แบบอัตนัย
1. ตำมทัศนะของปรัชญำชีวิตคืออะไร? อธิบำย
2. เป้ำหมำยของชีวิตตำมทัศนะของปรัชญำคืออะไร ยกตัวอย่ำงมีหนึ่งสำนึกปรัชญำ?
3. คุณค่ำทำงจิตใจมีอะไรบ้ำงจงกล่ำวมำให้ครบ?
4. พฤติกรรมที่สำมำรถนำมำเป็นมำตรฐำนทำงจริยธรรมได้มีกี่อย่ำง อะไรบ้ำง?

แบบปรนัย
1. กำรได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนอำรมณ์ และสำมำรถจดจ่อกับอำรมณ์
ควำมรู้สึกนั้น จนมิได้สนใจเรื่องอื่นๆ กำรศึกษำศำสตร์ด้ำนนี้เกี่ยวข้องกับศำสตร์ด้ำนใดต่อไปนี้
ก. จิตวิทยำ
ข. สุนทรียศำสตร์
ค. อรรถศำสตร์
ง. ตรรกศำสตร์
จ. จริยศำสตร์
2. กำรตัดสินคุณค่ำพฤติกรรมของมนุษย์ถูกหรือผิดให้ยึดเจตนำเป็นสำคัญ เป็นแนวคิดของ
นักปรัชญำกลุ่มใด
ก. ปฏิบัตินิยม
ข. บริสุทธินิยม
ค. เสรีนิยม
ง. สัมบูรณ์นิยม
ง. ประโยชน์นิยม
3. ควำมสุขเป็น สิ่งที่มนุ ษย์ควรแสวงหำ เพรำะควำมสุขเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของชีวิต เป็น
ทัศนะของนักปรัชญำท่ำนใด
ก. ค้ำนท์
ข. เอพิคคิวรัส
ค. อริสโตเติล
ง. โสเครตีส
จ. เพลโต้
4. ข้อใดกล่ำวผิดเกี่ยวกับสิ่งที่มีคุณค่ำ
ก. สิ่งที่มีคุณค่ำคือสิ่งที่ควรมี
ข. สิ่งที่มีคุณค่ำคือสิ่งที่ทำ
ค. สิ่งที่มีคุณค่ำคือสิ่งตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
ง. สิ่งที่มีคุณค่ำคือสิ่งที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่เรำวำงไว้
จ. สิ่งที่มีคุณค่ำอำจจะมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ก็ได้
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 8
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
ความหมายของสิทธิมนุษยชน
ประวัติและพัฒนา
ปรัชญาและทฤษฎีรากฐานแนวคิดสิทธิมนุษยชนปัจจุบัน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน
กระบวนด้านสิทธิมนุษยชนของไทย
สาระสาคัญ
1. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐานของบุคคลซึ่งมีสิทธิโดยแท้ด้วยเหตุแห่งความเป็นมนุษย์ของ
เธอหรือเขานั้น สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสากลที่ต้องเกิดและต้องมีกับทุกสถานที่และทุกเวลา และสิทธิ
เหล่านี้อาจเป็นสิทธิตามธรรมชาติหรือเป็นสิทธิตามกฎหมายทั้งในระดับชาติและกฎหมายระหว่าง
ประเทศก็ได้
2. ประวัติและพัฒนาความเป็นมาของแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้มีเค้าโครงในประวัติศาสตร์
ของมนุ ษ ยชาติ ม านานตราบเท่ าที่ ม นุ ษ ย์ ส ามารถบั น ทึ กประวัติ ศ าสตร์ได้ และแนวคิ ด ได้ พั ฒ นา
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของยุคสมัย จนมีความหมายที่เราใช้ในปัจจุบัน
3. ปรัชญาและทฤษฎีรากฐานแนวคิดสิทธิมนุษยชนปัจจุบัน แนวคิดสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน
มีรากฐานมาจากปรัชญาหลักสองกลุ่ม คือ กลุ่มกฎหมายธรรมชาตินิยมกับกลุ่มสังคมนิยมและเสรีนิยม
ฝ่ายก้าวหน้า
4. ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยศึกษากรอบประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ
ความสาคัญ ของสิ ทธิมนุ ษยชน หลักการและประเภทของสิทธิมนุษยชน ระดับของสิทธิมนุษยชน
อนุสัญญาที่สาคัญด้านสิทธิมนุษยชน
5. กระบวนด้านสิทธิมนุษยชนของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ว่ามีการดาเนินการอย่างไร
บ้างในหลักกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540, 2550
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายความความหมายของคาว่าสิทธิมนุษยชนได้
2. อธิบายวิวัฒนาการประวัติและพัฒนาได้
3. อธิบายปรัชญาและทฤษฎีรากฐานแนวคิดสิทธิมนุษยชนปัจจุบันได้
4. อธิบายปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนได้
5. อธิบายกระบวนด้านสิทธิมนุษยชนของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้

กิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1. การบรรยาย
2. การอภิปรายกลุ่มย่อย
3. การบันทึกการเรียนรู้ในแฟ้มสะสมผลงาน
4. งานมอบหมาย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิถีแห่งชีวิต
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
3. บทเรียนออนไลน์ http://lmsonline.nrru.ac.th/course/index.php?categoryid=69
การประเมินผล
1. ประเมินจากการร่วมทากิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินจากการสรุปการอภิปราย
3. ประเมินจากใบสรุปการเรียนรู้และแฟ้มสะสมผลงาน
4. ประเมินจากผลการสอบระหว่างภาคเรียน และปลายภาค

วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บทที่ 8
หลักสิทธิมนุษยชน
ค ำว่ ำ “สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” ภำษำอั งกฤษ “Human Right” เป็ น ค ำที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น มำในช่ ว ง
ระยะเวลำประมำณ 80 ปี และได้รับกำรนำมำเป็นกรอบวิถีแห่งกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคม
ปั จจุ บั น และมีแนวโนมว่ำจะมีควำมส ำคัญ เสี ยยิ่งกว่ำกรอบวิถี ชีวิต แบบเก่ำ ไม่ ว่ำจะเป็น ศำสนำ
ปรัชญำ จำรีตประเพณี กฎหมำย หรือหำกจะพิจำรณำอีกมุมหนึ่งเรื่องสิทธิ มนุษยชนเป็นกรอบใหญ่ที่
คลอบคลุมทุกเรื่องในควำมเป็นมนุษย์ที่บำงครั้งคำตอบแบบศำสนำ ปรัชญำ กฎหมำยมีคำตอบกับ
ชีวิตที่ไม่เป็นที่ยอมรับได้ เช่น วิธีปฏิบัติตำมวิถีทำงศำสนำหรือปรัชญำหนึ่ ง ต้องทำให้ผู้ไม่นับถือตำม
แบบนั้นต้องได้รับควำมเดือดร้อน เรำจะทำตอบได้อย่ำงไรว่ำอะไรคื อสิ่งที่ควรทำ หรือกฎหมำยที่
บัญญัติขึ้นเพื่อควำสงบเรียบร้อยของสังคม แต่ต้องทำให้บำงคยบำงกลุ่มต้องได้รับผลจำกกฎหมำยนั้น
เรำจะตัดสินอย่ำงไร

ความหมายของสิทธิมนุษยชน
คำว่ำ “สิทธิมนุษยชน” เป็นคำที่มนุษย์ใช้เพื่อเป็นหลักในกำรให้คำตอบสำหรับกรอบวิถีชีวิต
แบบหนึ่งและคำนี้เป็นคำที่มีควำมหมำยกว้ำงที่ต้องศึกษำและนิยำมในกรอบที่ถูกต้อง ดังนี้
ในภำษำอังกฤษ พจนำนุกรมวิกกีพีเดียให้ควำมหมำยไว้ว่ำ
"สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐำนของบุคคลซึ่ งมีสิทธิโดยแท้ด้วยเหตุแห่งควำมเป็นมนุษย์ของ
เธอหรือเขำนั้น สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำกลที่ต้องเกิดและต้องมีกับทุกสถำนที่และทุกเวลำ และสิทธิ
เหล่ำนี้อำจเป็นสิทธิตำมธรรมชำติหรือเป็นสิทธิตำมกฎหมำยทั้งในระดับชำติและกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศก็ ไ ด้ ” (Human rights are commonly understood as "inalienable fundamental
rights to which a person is inherently entitled simply because she or he is a human
being. Human rights are thus conceived as universal (applicable everywhere) and
egalitarian (the same for everyone). These rights may exist as natural rights or as legal
rights, in both national and international law.)
ในภำษำไทยค ำว่ ำสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ ถื อ ตำมควำมหมำยที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ต ำมพระรำชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 3 บัญญัติไว้ว่ำ
“สิทธิมนุษยชน หมำยควำมว่ำ ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิ ทธิ เสรีภ ำพและควำม
เสมอภำคของบุคคลที่ได้รับกำรรับรอง หรือคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
หรือตำมกฎหมำยไทย หรือตำมสนธิสัญญำที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตำม”
(สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ, 2555)
นอกจำกนี้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กำหนดขอบเขตแนวทำง และ
กำรคุ้มครอง ในมำตรำ 26 27 28 และ 29 โดยสำระสำคัญสรุปไว้ว่ำ “สิทธิมนุษยชน เป็นศักดิ์ศรี
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ของควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพและควำมเสมอภำคที่ต้องได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย เป็น
สิทธิขั้นพื้นฐำนของควำมเป็นมนุษย์ เป็นมำตรฐำนขั้นต่ำที่พึงมี เป็นสิ่งจะเป็นในกำรดำรงชีวิตของ
มนุษย์อย่ำงมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่ำ เป็นสิทธิที่ได้รับกำรยอมรับจำกนำนำประเทศโดยไม่คำนึงถึงควำม
แตกต่ำงในเรื่องเชื้อชำติ สีผิว เพศ อำยุ ภำษำ ศำสนำ สถำนภำพทำงกำยและสุขภำพ รวมทั้งควำม
เชื่อทำงกำรเมืองหรือควำมเชื่ออื่นๆ ที่ขึ้นกับพื้นฐำนทำงสังคม สิ ทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถ
ถ่ำยทอดหรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ หำกมีกำรล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนย่อมจะได้รับกำรรับรองและ
คุ้ม ครองจำกกฎหมำย เช่ น สิ ท ธิในชี วิต ร่ำงกำย และควำมมั่ น คงปลอดภั ย สิ ท ธิ ในกำรถื อ ครอง
ทรัพย์สิน ตลอดจนสิทธิในกำรเคลื่อนไหวและในกำรเลือกถิ่นที่อยู่อำศัย ” (สำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ, 2555 )
1. สาระสาคัญ
หำกจะวิเครำะห์ ถึงควำมสำคัญของคำว่ำ “สิทธิมนุษยชน” ตำมควำมหมำยดังกล่ำว จึงมี
สำระสำคัญ 5 ประกำรเป็นองค์ประกอบ คือ
1.1 ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ หมำยถึง สิ่งที่ติดตัวบุคคลมำตั้งแต่เกิดที่ทุกคนต้องปฏิบัติต่อ
กัน อย่ ำงให้ เกี ย รติ ในฐำนะที่ เป็ น มนุ ษ ย์ ดั งที่ ป รำกฎในค ำปรำรภของปฏิ ญ ญำสำกลว่ำด้ ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชนที่ว่ำ มนุษย์ทุกคนเกิดมำมีอิสระ เสรีภำพ และเสมอภำคกัน จึงควรปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้อง
1.2 สิทธิ หมำยถึง อำนำจที่จะกระทำกำรใดๆ ได้โดยกำรรับรองจำกกฎหมำย
1.3 เสรีภำพ หมำยควำมว่ำ บุคคลสำมำรถจะคิด ทำ พูด อย่ำงไรก็ตำมควำมพอใจของ
ตน (พจนำนุกรมไทยฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2525)
1.4 ควำมเสมอภำค หมำยถึ ง กำรไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ ถึ งแม้ ว่ ำคนเรำเกิ ด มำ จะมี ค วำม
แตกต่ำงกันในเรื่อง ฐำนะ ควำมเป็นอยู่ กำรศึกษำ เพศ ศำสนำ หรือควำมบกพร่องของร่ำงกำย แต่
ภำยใต้ ก ำรคุ้ ม ครองโดยบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมำย เรำต้ อ งไม่ อ ำศั ย ควำมแตกต่ ำ งเหล่ ำนี้ ม ำเป็ น
สำระสำคัญในกำรปฏิบัติหรือจำกัดสิทธิหรือกีดกันบุคคลบำงกลุ่ม เช่น ไม่อนุญำตให้คนอ้วนเรียน
พยำบำล ถือเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนจำกกำรเลือกปฏิบัติ
1.5 กำรสร้ำงหลั ก ประกัน แก่ประชำชนว่ำจะได้ รับกำรปกป้องคุ้มครองตำมหลั กสิ ท ธิ
มนุษยชน หมำยควำมว่ำ รัฐเป็นผู้มีหน้ำที่โดยตรงในกำรที่จะต้องปฏิบัติในกำรสร้ำงหลักประกันโดย
กำรรับ รองสิ ทธิของประชำชนเอำไว้ในรัฐธรรมนู ญหรือในกฎหมำยเพื่อให้ มีผ ลบังคับใช้อย่ำงเป็ น
รูป ธรรม วำงนโยบำยอำนวยกำรและกำกับติดตำมให้ เกิ ดกำรปฏิบัติต่อกันในสั งคมโดยคำนึ งถึง
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ควำมเสมอภำค กล่ำวคือ หำกบุคคลอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ไม่เท่ำเทียมกัน ด้วย
เหตุจำกควำมแตกต่ำง อำทิ เผ่ำพันธุ์ สีผิว เพศ ภำษำ สัญชำติ เชื้อชำติ ชนชั้น เป็นต้น ก็ต้องมีกำร
ปฏิบัติตอ่บุคคลให้เสมอภำคโดยเท่ำเทียมกันแบ่งแยกไม่ได้
2. สิทธิขั้นพื้นฐาน
หลักสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของมนุษย์โดยตรง กำรทำควำมเข้ำใจในสิทธิของตนและสิทธิคน
อื่นจึงถือว่ำ มีควำมจำเป็นอย่ำงมำก แม้แต่ในทำงศำสนำบำงศำสนำก็ยกเรื่องสิทธิมนุษยชนมำกล่ำวไว้
เหมือนกัน เช่น หลักคำสอนทำงพระพุทธศำสนำที่สอนไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนกันไม่ให้ดูหมิ่นเหยียด
หยำมกัน โดยสอนให้ เห็ นว่ำทุกคนควำมเป็นมนุษย์เทียมกัน มีสิทธิในกำรประกอบคุณงำมควำมดี
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เท่ ำกั น มี สิ ท ธิที่ จ ะเลื อ กด ำเนิ น ชีวิต ของตนเองในทำงที่ ถู กที่ ค วรด้ ว ยตัว มนุ ษ ย์เอง สั ญ ชำติ สี ผิ ว
เผ่ำพันธุ์ไม่ใช่ตัวกำหนดสิทธิในกำรดำเนินชีวิต เป็นต้น
สิทธิมนุษยชน เป็นสิ่งที่ยอมรับกันในประเทศที่มีอำรยธรรมว่ำ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนที่จำเป็น
ในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ และจำเป็นในกำรพัฒนำบุคลิกภำพของมนุษย์ เป็นสิทธิที่มี
กำรคุ้มครองป้องกันในทำงกฎหมำยเป็นพิเศษ ผู้ใดจะล่วงละเมิดซึ่ง กันและกันไม่ได้ มนุษย์เรำแต่ละ
คนไม่ว่ำจะเกิดมำในเผ่ำพันธุ์ใด ฐำนะอย่ำงไร ย่อมมีสิทธิส่วนตัวในเรื่องเกี่ยวกับร่ำงกำย ควำมคิด
ควำมเชื่อ กำรเลือกแนวทำงกำรดำเนินชีวิต ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว และทรัพย์สมบัติของตน ซึ่ง
ผู้อื่นจะมำละเมิดไม่ได้ และในขณะเดียวกันกำรดำรงและกำรใช้สิทธิส่วนตัวของแต่ละคนย่อมต้องไม่
ส่งผลกระทบหรือก่อควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ซึ่งหมำยถึงต้องเคำรพในสิทธิส่วนตัวของกันและกัน
จึงพอสรุปได้ว่ำสิทธิมนุษยชน หมำยถึง ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนใน
กำรพัฒนำบุคลิกภำพ คุณภำพชีวิต เพื่ อธำรงรักษำไว้ซึ่งคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ของตนเองในทุก
มิติ เช่น สิทธิในกำรเลือกนับถือศำสนำ สิทธิในกำรเลือกที่จะประกอบอำชีพ สิทธิในกำรแสดงควำม
คิดเห็น ตลอดจนสิทธิในกำรมีส่วนร่วมในทำงกำรเมือง สิทธิในกำรดำรงชีวิต เสรีภำพและในควำม
มั่นคงแห่งร่ำงกำย

ประวัติและพัฒนา
ประวั ติ ค วำมเป็ น มำของแนวคิ ด เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนนี้ มี เค้ ำ โครงในประวั ติ ศ ำสตร์ ข อง
มนุ ษ ยชำติ ม ำนำนตรำบเท่ ำ ที่ ม นุ ษ ย์ ส ำมำรถบั น ทึ ก ประวั ติ ศ ำสตร์ ไ ด้ และแนวคิ ด ได้ พั ฒ นำ
เปลี่ยนแปลงไปตำมบริบทของยุคสมัย จนมีควำมหมำยที่เรำใช้ในปัจจุบัน ซึ่งกว่ำจะมีควำมหมำยนี้
มนุษยชำติได้จ่ำยชีวิตเพื่อแลกกับควำมหมำยนี้ไปหลำยล้ำนชีวิต นักประวัติศำสตร์ได้กล่ำวถึงประวัติ
และพัฒนำกำรแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนประมวลสรุปได้ ดังนี้
1. แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนยุคโบราณ
ในยุคโบรำณสิทธิมนุษยชน หมำยถึง กำรผ่อนปรนอำนำจของจักพรรดิที่ถือว่ำอำนำจของ
จักรพรรดิเป็นสิทธิขำดทุกเรื่อง คนอื่นเป็นเพียงทรัพย์สมบัติหรือทำส ดังนั้น กำรผ่อนปรนอำนำจ
ของจักพรรดิโบรำณถือเป็นจุดเริ่มต้นของสิทธิมนุษยชนโบรำณ ตัวอย่ำงเช่น
1.1 กฎหมำยของพระเจ้ำฮัมบูรำบี (Code of Hammurabi) แห่ งเมโสโปเตเมีย (ก่อน
ค.ศ.1800 ปี ) กฎหมำยนี้ เป็ น กฎหมำยโบรำณที่ เป็ น แบบของกฎหมำยของชนิ ด ที่ เป็ น ประมวล
กฎหมำยของโลก เนื้อควำมของกฎหมำยนั้นได้กล่ำวถึงสิทธิกำรปกครองตัวเองของชนเผ่ำต่ำงๆ ที่
พระองค์ได้ยึดครอง ซึ่งเรื่องนี้สำคัญและยิ่งใหญ่มำกในโลกยุคนั้น
1.2 คำประกำศของพระเจ้ำไชรัส (Cyrus Cylinder) แห่ งเปอร์เชีย (ก่อน ค.ศ 600 ปี)
เนื้อควำมที่บันทึกไว้ถึงสิทธิในกำรเดินทำงหำที่พักพิงและกำรนับถือเทพเจ้ำของตนของประชำกรกลุ่ม
ต่ำงๆ
1.3 จำรึ ก ของพระเจ้ ำ อโศก (Reforms of Ashoka) แห่ ง อิ น เดี ย ( ก่ อ น ค.ศ. 230 ปี )
กล่ำวถึงสิทธิเสรีภำพในกำรนับถือศำสนำ กำรได้รับกำรรักษำพบำบำลของคนทุกวรรณะอย่ำงไม่เลือก
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ปฏิ บั ติ กำรประกำศแบบนี้ ในสั ง คมที่ ถื อ วรรณะอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด ถื อ ว่ ำ เป็ น เรื่ อ งส ำคั ญ ในหน้ ำ
ประวัติศำสตร์เรื่องสิทธิมนุษยชน
1.4 กฎหมำยธรรมชำติ ห รื อ (Natural law) ของชำวกรี ก (ก่ อ น ค.ศ.400 ปี ) หลั ก
กฎหมำยธรรมชำติ (Natural law) ที่ถือหลักว่ำมนุษย์มีควำมเสมอภำคกันตำมธรรมชำติ มีแนวคิด
เรื่องสิทธิ เสรีภำพ ควำมเสมอภำคของมนุษย์ ตำมประวัติกำรเมืองกำรปกครองของชำวกรีกมีระบบ
กำรเมืองกำรปกครองที่ยึดหลักควำมเสมอภำคและกำรมีส่วนร่วมผ่ำนสภำ จนถึงยุคโรมัน ชำวโรมัน
รับ อำรยธรรมต่ อ จำกพวกกรี ก ในช่ ว งแรกชำวโรมั น มี แนวปฏิ บั ติต่ อ กั น ตำมกฎหมำยที่ เรีย กว่ ำ
กฎหมำยธรรมชำติ เช่ น กั น ภำยหลั งเมื่ อโรมั น ใช้ ระบบกำรปกครองแบบจั กรพรรดิ ที่ คุ ม อำนำจ
เบ็ดเสร็จ ระบบกฎหมำยธรรมชำตินี้ก็ถูกยกเลิกไป
2. แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนยุคกลางจนถึงยุคใหม่
ในยุคกลำง สิทธิมนุษยชน หมำยถึง กำรใช้หลักจริยธรรมของชำวคริสต์ และกำรต่อต้ำน
ศำสนำคริสต์ของศำสนิกที่ไม่พอใจกำรกดขี่ของศำสนจักรและจักพรรดิ ตัวอย่ำงเช่น
2.1 กำรประกำศห้ ำมใช้ห น้ำไม้เป็นอำวุธในกำรทำสงครำมระหว่ำงคริส เตียนของสภำ
สำนักสันตะปำปำในยุคกลำง ค.ศ.1139 คำประกำศนี้ถือเป็นแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน เพรำะคำ
ประกำศนี้มีนัยควำมหมำยว่ำ หน้ำไม้เป็นอำวุธร้ำยแรงใช้เป็นอำวุธลอบสังหำร หรือบำงครั้งกำรใช้
อำวุธนี้อำจไปทำร้ำยผู้ไม่เกี่ยวข้องกับกำรต่อสู้ นักประวัติศำสตรจึงถือว่ำเป็นจุดเริ่มต้นส ำคัญใน
ประวัติศำสตร์เรื่องสิทธิมนุษยชน แม้ว่ำสิทธิมนุษยชนมีควำมหมำยเพี ยง “จริยศำสตร์ตำมแนวทำง
ของศำสนำยูดำยห์-คริสต์” โดยเห็นว่ำ คำสอนทำงศำสนำหรือคำประกำศของศำสนจักรคือ หลักกำร
และแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน (จรัญ โฆษณำนันท์, 2545)
2.2 กำรประกำศต่อต้ ำนศำสนจัก รของกระบวนกำรต่อต้ำนทำงศำสนำ (Protestant
Reformation) ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยำ (Renaissance) คำประกำศ "ญัตติ 95 ข้อ" (The 95 Theses)
ของมำติน ลูธอร์ ชำวเยอรมัน โดยนำไปปิดไว้ที่ประตู้หน้ำโบสถ์เมืองวิตเทนบูร์ก ซึ่งมีเนื้อหำประณำม
กำรขำยใบยกโทษบำปของสันตะปำปำ และกำรกระทำที่เหลวแหลกอื่นๆ และเรียกร้องให้ชำวคริสต์
ฟื้นฟูศำสนำคริสต์ และมีสิทธิในกำรเข้ำถึงพระเจ้ำโดยไม่ต้องอำศัยบำทหลวง กำรกระทำครั้งนี้ของ
เขำถือว่ำเป็นตัวแทนของกำรต่อสู้ของมนุษย์เพื่อสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ (วิกิพีเดีย, 2555)
2.3 กฎบัตรแมคแคนำคำต้ำ (Magna Cartar ) ค.ศ 1215 ประกำศหลักกำรว่ำ ไม่มีใครมี
สิทธิฆ่ำประชำชนแม้แต่กษัตริย์ กฎบัตรนี้ได้ประกำศร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยประชำชนและขุน นำงของ
สหรำชอำณำจักรเพื่อหำหลักกำรควำมเท่ำเทียมกันในฐำนะเป็นมนุษย์ นอกจำกกฎบัตรนี้ชำวอังกฤษ
ยังแสวงหำสิทธิมนุษยชนในวิธีกำรและแนวทำงมำกมำย เช่น คำประกำศสิทธิของคนอังกฤษ (British
Bill of Rights) ค.ศ. 1689
2.4 คำประกำศอิสรภำพของสหรัฐอเมริกำ (America declares Independence) ค.ศ.
1776 ประกำศเมื่อชำวอเมริกันได้อิสรภำพจำกอังกฤษสิ่งที่ประกำศให้รับรู้กันทั่วไปของอเมริกันชน
คือสิทธิเสรีภำพและควำมเสมอภำคของอเมริกัน วลีที่รู้กันดีคือ “ทุกคนเกิดมำเท่ำเทียมกัน”
3. แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนยุคปัจจุบัน
เมื่อสงครำมโลกครั้ งที่ส องได้ยุติลงเมื่อชำวโลกได้ประจักษ์ถึงควำมทำรุณ โหดร้ำยของ
พรรคนำซีเยอรมันที่ก่อสงครำมและได้ฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ชำวยิวหลำยล้ำนคน กระทำกำรย่ำยีประชำชน
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ทุกประเทศที่เยอรมันเข้ำยึดครอง ซึ่งถือว่ำกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ กำรย่ำยีสิทธิสตรีและเด็ก ถือเป็นกำร
ทำลำยศักดิ์ศรีมนุษย์อย่ำงชัดเจน ฝ่ำยสัมพันธมิตรที่มีสหรัฐอเมริกำ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เป็น
ผู้นำนั้นต่ำงเห็นพ้องต้องกันว่ำจะต้องแสวงหำมำตรกำรที่เป็นรูปธรรมป้องกันมิให้มีกำรทำลำยศักดิ์ศรี
ของมนุษย์เกิดขึ้นอีก จึงมีกำรก่อตั้งองค์กำรสหประชำชำติ (United Nation-UN) และได้ออกกฎ
บัตรสหประชำชำติ (UN Charter ) ที่แสดงถึงควำมมุ่งมั่นของสหประชำชำติในกำรทำหน้ำที่ส่งเสริม
และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยสหประชำชำติ ไ ด้ ตั้ ง คณะกรรมำธิ ก ำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (The
Commission on Human Rights) ให้ อยู่ภ ำยใต้ คณะมนตรีเศรษฐกิจ และสั งคม(Economic and
Social Council หรือ ECOSOC )
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนดังกล่ำวได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรยกร่ำงปฏิญญำสำกลว่ำด้วย
สิทธิมนุษยชน “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human
Right) ค.ศ. 1948” และเสนอให้สมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติลงมติรับรอง เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม
1948 (พ.ศ.2491) ด้วยคะแนนเสียง 48 คะแนนเสียง ไม่มีเสียงคัดค้ำน ประเทศกลุ่มคอมมิวนิสต์
ทั้งหมด ซำอุดิอำระเบียและอัฟริกำใต้ งดออกเสียง สำหรับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้กำร
รับรอง ปัจจุบันจึงถือว่ำวันที่ 10 ธันวำคม เป็นวันสิทธิมนุษยชนสำกล
ในปฏิญญำนี้ได้ให้ควำมหมำยสิทธิมนุษยชนไว้ว่ำ “สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐานของ
บุคคลซึ่งมีสิทธิโดยแท้ด้วยเหตุแห่งความเป็นมนุษย์ของเธอหรือเขานั้น สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสากลที่
ต้องเกิดและต้องมีกับทุกสถานที่และทุกเวลา และสิทธิเหล่านี้อาจเป็นสิทธิตามธรรมชาติหรือเป็น
สิ ท ธิ ต ามกฎหมายทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละกฎหมายระหว่ า งประเทศก็ ไ ด้ ” (Human rights are
commonly understood as "inalienable fundamental rights to which a person is
inherently entitled simply because she or he is a human being. Human rights are
thus conceived as universal (applicable everywhere) and egalitarian (the same for
everyone). These rights may exist as natural rights or as legal rights, in both national
and international law.) ควำมหมำยนี้ถือเป็นควำมหมำยที่ ใช้และกำหนดแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในปัจจุบัน

ปรัชญาและทฤษฎีรากฐานแนวคิดสิทธิมนุษยชนปัจจุบัน
แนวคิดสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันมีรำกฐำนมำจำกปรัชญำหลักสองกลุ่ม คือ
1. กลุ่มกฎหมายธรรมชาตินิยม
กลุ่มกฎหมำยธรรมชำตินิยม เห็นว่ำ สิทธิมนุษยชน คือ สิ่ง ที่เรำได้รับมำตั้งแต่เกิด หำก
ปรำศจำกสิทธิเหล่ำนี้แล้วเรำจะไม่สำมำรถดำรงควำมเป็นมนุษย์ไว้ได้ สิทธิ มนุษยชนทำให้เรำสำมำรถ
พัฒนำอย่ำงเต็มที่และสำมำรถใช้คุณสมบัติของควำมเป็นมนุษย์ มโนคติและสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของเรำ สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐำนที่หญิงและชำยทุกคนในโลกนี้มีสิทธิที่จะได้รับและเป็น
พื้นฐำนแห่งมนุษยชำติอันเป็นสำกล ในฐำนะที่เกิดมำเป็นมนุษย์ย่อมมีคุณค่ำและศักดิ์ศรีอันเท่ำเทียม
กันไม่ว่ำจะอยู่แห่งหนใด กลุ่มกฎหมำยธรรมชำติถือหลักกำรสำคัญ 5 ประกำร คือ
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1.1 มีคุณค่ำที่เป็นสิ่งสัมบูรณ์อันหนึ่ง เป็นเกณฑ์พื้นฐำนในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
กฎหมำยต่ำงๆ
1.2 ในธรรมชำติมีระบบที่แน่นอน ซึ่งประกอบด้วยเหตุผลที่มนุษย์สำมำรถรับรู้ได้ เรียกว่ำ
กฎแห่งธรรมชำติ
1.3 หลั กแห่ งกฎธรรมชำติทำให้ เรำได้มำซึ่งข้อกำหนดคุณ ค่ำต่ำง ๆ รวมทั้งควำมเป็ น
มนุษย์
1.4 สิ่งดีมีประโยชน์ คือ สิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชำติ สิ่งเลวก็ตรงกันข้ำม
1.5 กฎหมำยที่ขัดธรรมชำติ คือกฎหมำยที่ไร้ควำมสมบูรณ์ทำงศีลธรรม (จรัญ โฆษณำ
นันท์. 2545)
2. กลุ่มสังคมนิยมและเสรีนิยมฝ่ายก้าวหน้า
กลุ่มสังคมนิยมและเสรีนิยมฝ่ำยก้ำวหน้ำ เห็นว่ำ สิทธิมนุษยชน คือ ไม่ใช่สิ่งที่เรำได้รับมำ
ตั้งแต่เกิด แต่มนุษย์มีศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์โดยหลักกฎหมำยและควำมจริงของปัจจุบัน หลัก
กฎหมำยจึงต้องรองรับและคุ้มครอง หำกปรำศจำกกฎหมำยที่ยุติธรรมบนควำมจริงที่เปลี่ยนแปลงใน
สังคมแล้ว เรำจะไม่สำมำรถดำรงควำมเป็นมนุษย์ไว้ได้ กลุ่มสังคมนิยมและเสรีนิยมฝ่ำยก้ำวหน้ำ มี
หลักกำรโดยสรุป 4 ประกำร คือ
2.1 ควำมเป็นจริงคือ กำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้ของบริบททำงเศรษฐกิจและสังคม
2.2 สำนึกแห่งปัจเจกชนเกิดขึ้นบนฐำนควำมจริงของชีวิตในโลกนี้ มิใช่จำกควำมสัมบูรณ์
ใด
2.3 มนุษย์สำมำรถกำหนดศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์ด้วยตัวเอง
2.4 กำรมีส่วนร่วมของสังคมเป็นพื้นฐำนรองรับคุณค่ำใดๆ และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ทั้งหลำย (จรัญ โฆษณำนันท์. 2545)
จำกแนวปรัชญำทั้งสองที่กล่ำวมำ แม้จะมีควำมเชื่อและมุมมองที่เห็นต่ำงกันในเรื่องฐำน
คิดทำงอภิปรัชญำ แต่ก็มีควำมสัมพันธ์ทำงควำมคิดอันหนึ่งที่เป็นหลักสำคัญของเรื่องสิทธิมนุษยชน
ที่นำไปสู่กำรปฏิบัติ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Right) แห่ง
สหประชำชำติ นี้ถือเป็น ธรรมนูญ หรือประมวลหลั กสิทธิมนุษยชนของโลก สำมำรถสรุปประเด็น
สำคัญ ดังนี้
1. ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
สหประชำชำติได้ประกำศรับรองปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม
1948 (พ.ศ. 2491) มีควำมสำคัญดังนี้
“สมัช ชำ จึ งขอประกำศให้ ป ฏิญ ญำสำกลว่ำด้ วยเรื่องสิ ท ธิมนุ ษ ยชนนี้ เป็น มำตรฐำน
ร่วมกันแห่งควำมสำเร็จ สำหรับประชำชนทั้งหลำยและประชำชำติทั้งปวง ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้
ปัจเจกบุคคล ทุกผู้ทุกนำมและองค์กรของสังคมทุกหน่วย โดยกำรรำลึกเสมอถึงปฏิญญำนี้ พยำยำมสั่ง
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สอนและให้กำรศึกษำเพื่อส่งเสริม กำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพเหล่ำนี้ ด้วยมำตรกำรที่เจริญก้ำวไป
ข้ำงหน้ำ ทั้งในและระหว่ำงประเทศ เพื่อให้ได้มำซึ่งกำรยอมรับและถือปฏิบัติต่อสิทธิ เหล่ำนั้น อย่ำง
เป็นสำกลและได้ผล ทั้งในหมู่ประชำชนของรัฐสมำชิกเอง และในหมู่ของประชำชนแห่งดินแดน ที่อยู่
ภำยใต้ดุลอำณำของรัฐสมำชิกดังกล่ำว”
จำกถ้อยคำดังกล่ำวสำมำรถสรุปประเด็นหลักกำรและควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน สิทธิ
มนุษยชนประกอบไปด้วยสิทธิต่ำงๆ ครอบคลุมวิถี ชีวิตของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดจนตำยที่ ทั้งโดย
ธรรมชำติและกฎหมำยบัญญัติเอำไว้ สิทธิมนุษยชนเป็นหลักประกันควำมเป็นมนุษย์อย่ำงเท่ำเทียมกัน
ในเรื่องสิทธิ เสรีภำพ สิทธิมนุษยชนเป็นหลักในกำรวำงระบบควำมคิดให้ประชำชนรู้และตระหนักถึง
คุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ยอมรับควำมเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรี ชำติกำเนิด สิทธิขั้นพื้นฐำนของกำรดำรง
ชีพตั้งแต่เกิดจนตำยสิทธิมนุษยชนเป็นหลักเพื่อปกป้อง คุ้มครอง สิทธิของพลเมืองภำยใต้กระแสของ
ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ และสั งคมเพื่อมิให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกละเมิด สิทธิมนุษยชนเป็นแนว
ทำงแก้ไขปัญหำที่เหมำะสม ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมกำรศึกษำ วิจัยและเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน
2. หลักการสิทธิมนุษยชน
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ หมำยถึง คุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ 2 แบบ คือ (1) คุณค่ำใน
ฐำนะที่ดำรงตำแหน่งทำงสังคม และ (2) คุณค่ำในฐำนะที่เป็นมนุษย์ ควำมเสมอภำค หมำยถึง กำร
ปฏิบัติต่อบุคลต้องมีควำมเสมอภำค ไม่มีเพศหรือสถำนะ เป็นไปตำมควำมต้องกำรและจำเป็นของ
บุคคลไม่เลือกปฏิบัติ หมำยถึง สิทธิมนุษยชนต้องไม่มีกำรเลือกปฏิบัติแก่บุคลใด กลุ่มใดเป็นพิเศษ
เป็นสำกลและไม่สำมำรถถ่ำยโอนได้ หมำยถึง สิทธิมนุษยชนไม่มีพรมมแดน ไม่มีกำรครอบครองสิทธิ
แทนกัน แบ่งแยกไม่ได้ หมำยถึง สิทธิที่กำหนดไม่สำมำรถแบ่งแยกออกจำกกันได้ สิ่งใดที่บัญญัติไว้ ก็
ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนและเท่ำเทียมกัน
3. ประเภทของสิทธิมนุษยชน
ประเภทของสิทธิมนุษยชนนั้น เรำสำมำรถแบ่งได้เป็นประเภทต่ำงๆ ได้ 5 ประเภท
ดังต่อไปนี้คือ
3.1 สิทธิพลเมือง หมำยถึง สิทธิในชีวิตร่ำงกำยของตน ได้แก่ บุคคลมีสิทธิในกำรดำเนิน
ชีวิต ไม่ถูกบังคับให้เป็นทำสหรืออยู่ในภำระจำยอมใดๆ ไม่ถูกลงทัณฑ์หรือได้รับกำรปฏิบัติที่ทำรุณ
โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรมหรือเหยียดหยำมเกียรติมิได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นบุคคลใน
กฎหมำย มีสิทธิเสมอกันในกฎหมำยและชอบที่จะได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยโดยปรำศจำกกำร
เลือกปฏิบัติ
3.2 สิทธิทำงกำรเมือง หมำยถึง สิทธิแห่งในกำรเลือกวิถีทำงทำงกำรเมืองที่ ตนศรัทธำ
ได้แก่ บุคลมีสิทธิและเสรีภำพในควำมเห็น และกำรแสดงออก สิทธิที่จะแสวงหำ รับรู้และส่งข่ำวสำร
รวมทั้งควำมคิดเห็นโดยผ่ำนสื่อใดๆ โดยมิต้องคำนึงถึงเขตแดน สิทธิและเสรีภำพในกำรชุมนุม และ
สมำคมโดยสงบ สิทธิที่จะเข้ำร่วมในรัฐบำลของตนไม่ว่ำจะโดยหรือผู้แทนที่ผ่ำนกำรเลือกอย่ำงเสรี
สิทธิออกเสียงอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมและโดยกำรลงคะแนนลับหรือโดยวิธีกำรลงคะแนนอย่ำงเสรี
3.3 สิทธิทำงเศรษฐกิจ หมำยถึง สิทธิในกำรประกอบสัมมำอำชีพ กำรเข้ำถึงทรัพยำกร
กำรผลิต ได้แก่ มีสิทธิที่จะทำงำนอย่ำงเสรีและมีสภำวะกำรทำงำนที่ยุติธรรมและพอใจ ที่จะได้รับกำร
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คุ้มครองจำกกำรว่ำงงำน สิทธิที่จะรับค่ำตอบแทนเท่ำกัน สำหรับกำรทำงำนที่เท่ำกัน โดยไม่มีกำร
เลือกปฏิบัติ สิทธิที่จะก่อตั้งและเข้ำร่วมสหภำพแรงงำน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของตน สิทธิในกำร
พักผ่อนมีเวลำว่ำงและมีวันหยุด มีสิทธิในมำตรฐำนกำรครองชีพที่เพียงพอสำหรับสุขภำพและควำม
เป็นอยู่ที่ดีสำหรับตนเองครอบครัว
3.4 สิ ท ธิ ท ำงสั งคม หมำยถึ ง สิ ท ธิ ในกำรได้ รั บ ควำมมั่ น คงทำงสั งคม ได้ แ ก่ สิ ท ธิ ใน
กำรศึกษำ สิทธิในกำรได้รับกำรรักษำพยำบำลเมื่อเจ็บป่วย สิทธิในกำรสร้ำงครอบครัว เป็นต้น
3.5 สิทธิทำงวัฒนธรรม หมำยถึง สิทธิที่จะเข้ำร่วมกำรใช้ชีวิตทำงวัฒนธรรมในประชำคม
ได้แก่ กำรใช้ภำษำของตน กำรแต่งกำย กำรนับถือศำสนำ ควำมพึงพอใจในศิลปะ สิทธิในกำรได้รับ
กำรคุ้มครองประโยชน์เป็นผลได้จำกกำรประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ วรรณกรรม และศิลป์ที่ตนเป็น
เจ้ำของ
4. ระดับของสิทธิมนุษยชน 2 ระดับ
4.1 สิทธิธรรมชำติ หมำยถึง สิทธิที่ได้มำตังแต่เกิด ไม่สำมำรถโอนถ่ำยกันได้ ได้แก่ สิทธิ
ในชีวิต สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น ควำมเชื่อ รสนิยม
4.2 สิทธิโดยกฎหมำย หมำยถึง สิทธิที่ต้องได้รับกำรคุ้มครองโดยกฎหมำยรัฐธรรมนูญ
หรือนโยบำยแห่งรัฐ เพื่อเป็นหลักประกันว่ำคนในรัฐจะได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเท่ำเทียมกัน ได้แก่
สิทธิกำรได้รับสัญญำติ สิทธิกำรมีกงำนทำและได้รับค่ำจ้ำง สิทธิเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร
5. อนุสัญญาที่สาคัญด้านสิทธิมนุษยชน
นอกจำก “ปฏิ ญ ญำสำกลว่ ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” (The Universal Declaration of
Human Right) ยังมีอนุสัญญำอีก 7 ฉบับที่มีควำมสำคัญในกำรศึกษำวิถีแห่งสิทธิมนุษยชนดังนี้ คือ
5.1 อนุ สั ญ ญำว่ำด้ว ยสิ ทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) มี
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กจำนวน 4 ข้อ
5.1.1 กำรห้ำมเลือกปฏิบัติต่อเด็กและกำรให้ควำมสำคัญแก่เด็กทุกคนเท่ำเทียมกัน
โดย ไม่คำนึงถึงควำมแตกต่ำงของเด็ก ในเรื่องเชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำร
เมือง ชำติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ควำมทุพพลภำพ กำรเกิด หรือสถำนะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิดำ
มำรดำ หรือผู้ปกครองทำงกฎหมำย ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีโอกำสที่เท่ำเทียมกัน
5.1.2 กำรกระทำหรือกำรดำเนินกำรทั้งหลำยต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็นอันดับแรก
5.1.3 สิทธิในกำรมีชีวิต กำรอยู่รอด และกำรพัฒนำทำงด้ำนจิตใจ อำรมณ์ สังคม
5.1.4 สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นของเด็ก และกำรให้ควำมสำคัญกับควำมคิด
เหล่ำนั้น
5.2 อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติ ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) มีหัวข้อที่สำคัญ
7 ข้อ ดังต่อไปนี้
5.2.1 วัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญำฉบับนี้ คือกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุก
รูปแบบ รวมทั้งกำรประกันว่ำสตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะได้รับกำรปฏิบัติและดูแลจำกรัฐอย่ำงเสมอภำค
กัน
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5.2.2 กล่ำวถึงคำจำกัดควำมของคำ ว่ำกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรี (discrimination
against women) พั น ธกรณี ของรั ฐ ภำคี มำตรกำรที่ รั ฐ ภำคี ต้ อ งด ำเนิ น กำรเพื่ อ สนั บ สนุ น
ควำมก้ำวหน้ำของสตรี มำตรกำรเร่งด่วนชั่วครำวเพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงบุรุษและสตรี
อย่ำงแท้จริง ซึ่งจะไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งควำมแตกต่ำงทำงเพศ กำรปรับรูปแบบ
ทำงสังคมและวัฒ นธรรมเพื่อให้ เอื้อต่อกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติ ต่อสตรี และกำรปรำบปรำมกำร
ลักลอบค้ำ และแสวงหำประโยชน์ทำงเพศจำกสตรี
5.2.3 ควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงบุรุษและสตรีในด้ำนกำรเมืองและกำรดำรงชีวิต
(public life) ทั้งในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ เช่น สิทธิในกำรเลือกตั้ง กำรสนับสนุนให้ดำรง
ตำแหน่งที่สำคัญ ควำมเท่ำเทียมกันในกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ และกำรศึกษำ
5.2.4 กล่ำวถึงกำรที่สตรีจะได้รับกำรดูแลทำงเศรษฐกิจ โดยได้รับควำมเท่ำเทียมกัน
ในด้ำนสิทธิและโอกำสที่จะได้รับกำรจ้ำงงำนและสิทธิด้ำนแรงงำน รวมถึงกำรป้องกันควำมรุนแรงต่อ
สตรีในสถำนที่ทำงำน ควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพ โดยเฉพำะสตรีมีครรภ์และ
หลังคลอดบุตร กำรที่รัฐภำคีจะประกันควำมเป็นอิสระของสตรีด้ำนกำรเงินและควำมมั่นคงด้ำนสังคม
และกำรให้ควำมสำคัญแก่สตรีในชนบท ทั้งในด้ำนแรงงำนและควำมเป็นอยู่
5.2.5 กล่ำวถึงควำมเท่ำเทียมกันของบุรุษและสตรีในด้ำนกฎหมำย โดยเฉพำะใน
ด้ำนกฎหมำยแพ่ง และกฎหมำยครอบครัว ซึ่งเป็นกำรประกันควำมเท่ำเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล
5.2.6 กล่ ำ วถึ งกำรจั ด ตั้ งคณะกรรมกำรกำรขจั ด กำรเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ สตรีในทุ ก
รูปแบบ พันธกรณีในกำรจัดทำรำยงำนของรัฐภำคี กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และกำรมีส่วน
ร่วมของทบวงชำนัญพิเศษที่เกี่ยวข้อง
5.2.7 กล่ำวถึงกำรมิให้ ตีควำมข้อ บทของอนุสั ญญำที่จะขัดต่อกฎหมำยภำยในที่
ดำเนินกำรมำกกว่ำที่กำหนดไว้ใน อนุสัญญำและกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่มีอยู่ กำรนำพันธกรณีไป
ปฏิบั ติในระดับ ประเทศ กำรเปิ ดให้ ล งนำมและกระบวนกำรเข้ำเป็นภำคีของอนุสั ญ ญำ กำรแก้ไข
อนุสัญญำ เงื่อนไขกำรมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญำ กำรตั้งข้อ สงวน กำรขัดแย้งในกำรตีควำมระหว่ำง
รัฐภำคี
5.3 กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทำงกำรเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) มีสำระสำคัญ อยู่ 5 ประกำร คือ
5.3.1 พันธกรณีของรัฐด้ำนสิทธิมนุษยชนตำมกฎบัตร สหประชำชำติ รวมทั้งหน้ำที่
ของบุคคลที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และได้รับสิทธิทั้งด้ำนพลเมือง กำรเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมอย่ำงเท่ำเทียมกัน
5.3.2 สิ ท ธิ ในกำรก ำหนดเจตจ ำนงตนเอง (right of self-determination)ของ
พลเมือง
5.3.3 พันธกรณีของรัฐ ภำคีที่รับรองจะเคำรพและประกันสิทธิของบุคคล รวมถึง
กำรห้ ำมกำรเลือกปฏิบั ติ ไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลทำง เชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมคิดเห็ น
ทำงกำรเมือง สัญชำติ สถำนะทำงเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นกำเนิด หรือสภำพอื่นใด โดยจะดำเนินกำรให้
เกิดผลในทำงปฏิบัติภำยในประเทศ ประกันว่ำบุคคลที่ ถูกละเมิดจะได้รับกำรเยียวยำ ไม่ว่ำบุรุษหรือ
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สตรีจะได้รับสิทธิพลเมืองและกำรเมืองอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรลิดรอนสิทธิในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และ
กำรห้ำมกำรตีควำมกติกำในอันที่จะไปจำกัดสิทธิและเสรีภำพอื่นๆ
5.3.4 กำหนดสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง ได้แก่ สิทธิใน
กำรมีชีวิตอยู่ เสรีภำพจำกกำรถูกทรมำน กำรห้ำมบุคคลมิให้ตกอยู่ในภำวะเยี่ยงทำส กำรห้ำมบุคคลมิ
ให้ถูกจับกุมโดยตำมอำเภอใจ กำรปฏิบัติต่อผู้ถูกลิดรอนเสรีภำพอย่ำงมีมนุษยธรรม กำรห้ำมบุคคลถูก
จำคุกด้วยเหตุที่ไม่สำมำรถชำระหนี้ตำมสัญญำได้ เสรีภำพในกำรโยกย้ ำยถิ่นฐำน ควำมเสมอภำคของ
บุคคลภำยใต้กฎหมำย กำรห้ำมมิให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอำญำย้อนหลัง สิทธิกำรได้รับรองเป็น
บุคคลตำมกฎหมำย กำรห้ำมแทรกแซงควำมเป็นส่วนตัว กำรคุ้มครองเสรีภำพทำงควำมคิด เสรีภำพ
ในกำรแสดงควำมคิด เห็ น และกำรแสดงออก กำรห้ ำมกำรโฆษณำชวนเชื่ อเพื่ อ กำรสงครำมหรือ
ก่อให้เกิดควำมเกลียดชังทำงเชื้อ ชำติ สิทธิที่จะชุมนุมอย่ำงสันติ กำรรวมกันเป็นสมำคม สิทธิของชำย
หญิงที่อยู่ในวัยที่เหมำะสมในกำรมีครอบครัว กำรคุ้มครองสิทธิเด็ก และกำรที่พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่
จะมีส่วนในกิจกำรสำธำรณะ กำรรับรองว่ำบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอภำคกันตำมกฎหมำยและได้รับกำร
คุ้มครองอย่ำง เท่ำเทียมกัน กำรรับรองสิทธิของชนกลุ่มน้อยทำงเผ่ำพันธุ์ ศำสนำ และภำษำภำยในรัฐ
5.3.5 กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติตำมพันธกรณีที่กำหนดไว้ในกติกำ รวมถึงพันธกรณีในกำรเสนอรำยงำนของรัฐภำคี กำร
ยอมรับอำนำจของคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชน และขั้นตอนกำรพิจำรณำข้อร้องเรียน ห้ ำมกำร
ตีควำมไปในทำงขัดกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศอื่นๆ รวมทั้งกำรมิให้ ตีควำมในกำรที่จะลิดรอนสิทธิ
ที่จะใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ
5.4 กติ ก ำระหว่ ำ งประเทศว่ ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ ท ำงเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) มีสำระสำคัญ
อยู่ 5 ประกำร คือ
5.4.1 หลั ก กำรก ำหนดสิ ท ธิ ในกำรก ำหนดเจตจ ำนงของตนเอง (right of selfdetermination) ของบุคลด้ำนเศรษฐกิจ
5.4.2 พันธกรณีของรัฐ ภำคีที่จะดำเนินมำตรกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมตำมลำดับขั้น
นับตั้งแต่กำรเคำรพ คุ้มครอง ส่งเสริม และทำให้เป็นจริง อย่ำงเต็มที่ตำมที่ทรัพยำกรมีอยู่เพื่อให้มี
ควำมคืบหน้ำ โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ ควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงบุรุษและสตรีในกำรได้รับสิทธิ กำร
จำกัดสิทธิตำมกติกำ รวมทั้งกำรห้ำมตีควำมใดๆ ในกติกำที่จะทำลำยสิทธิหรือเสรีภำพตำมที่รับรองไว้
ในกติกำนี้
5.4.3 สำระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในกำรทำงำนและมีเงื่อนไขกำรทำงำนที่เหมำะสม
เป็นธรรม สิทธิที่จะก่อตั้งสหภำพแรงงำน และสิทธิที่จะหยุดงำน สิทธิที่จะได้รับสวัสดิกำรและกำร
ประกันด้ำนสังคม กำรคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว สิทธิที่จะมีมำตรฐำนชีวิตที่ดีพอเพียง สิทธิที่
จะมีสุขภำวะด้ำนกำยและใจที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ สิทธิในกำรศึกษำ สิทธิในวัฒนธรรมและประโยชน์
จำกควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์
5.4.4 พันธกรณีในกำรจัดทำรำยงำนของรัฐภำคี บทบำทของคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีร่วมกับกลไกอื่นๆ ของสหประชำชำติ รวมทั้งกำร
ให้ข้อคิดเห็นต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีของกติกำ กำรดำเนินกำรของรัฐภำคีที่จะร่วมมือ
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ในระดับ ระหว่ำงประเทศในกำรส่งเสริมสิทธิตำมกติกำ กำรห้ ำมกำรตีค วำม บทบัญญั ติเพื่อจำกัด
หน้ำที่ของกลไกสหประชำชำติที่กำหนดไว้ตำมกฎบัตรและธรรมนูญขององค์กร รวมทั้งกำรไม่ตีควำม
ในทำงที่จะจำกัดสิทธิในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ
5.4.5 กำรเข้ำเป็นภำคี และกำรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกติกำ
5.5 อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติในทุกรูปแบบ (International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD) มี
สำระสำคัญ จำนวน 3 ข้อ คือ
5.5.1 ห้ำมกำรเลื อกปฏิบัติทำงเชื้อชำติ ” ว่ำหมำยถึงกำรจำแนก กำรกีดกัน กำร
จำกัด หรือกำรเอื้ออำนวยพิเ ศษ เพรำะเชื้อชำติ สีผิว เชื้อสำย หรือชำติกำเนิด หรือเผ่ำพันธุ์ โดยไม่
รวมถึงกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลที่เป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมือง นโยบำยของรัฐภำคีและ
กำรดำเนินมำตรกำรเพื่อขจัดกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติในทุกรูปแบบ เช่น กำรห้ำมกำรโฆษณำชวน
เชื่อ กำรประกัน สิทธิอัน เท่ำเทีย มกันของบุคคลภำยใต้กฎหมำย ทั้งในด้ำนสิ ทธิพลเมือง สิ ทธิทำง
กำรเมือง สิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กำรเยียวยำเมื่อถูกละเมิด
5.5.2 มำตรกำรในกำรศึกษำ วัฒนธรรม และข้อมูลเพื่อขจัดกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อ
ชำติกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติ และกำรจัดทำ รำยงำนของรัฐภำคี
กำรปฏิบัติงำนและกำรรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมกำร
5.5.3 กระบวนกำรเข้ำเป็นภำคี และกำรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของอนุสัญญำ
5.6 อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรปฏิบัติหรือกำรลงโทษที่โหดร้ำยไร้มนุษยธรรม
หรื อ ย่ ำยี ศั ก ดิ์ ศ รี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment - CAT) มีสำระสำคัญ จำนวน 2 ข้อ คือ
5.6.1 กำรระงับและยับยั้งกำรทรมำนที่โหดร้ำยทำรุณ
5.6.2 กำหนดควำมหมำยของกำรทรมำนว่ำ หมำยถึง กำรกระทำใดก็ตำมโดยเจตนำ
ที่ทำให้เกิดควำมเจ็บปวดหรือควำมทุกข์ ทรมำนอย่ำงสำหัสไม่ว่ำทำงกำยภำพหรือทำงจิตใจต่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ด้วยควำมมุ่งประสงค์ เพื่อให้ข้อสนเทศหรือคำสำรภำพจำกบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สำม
กำรลงโทษบุคคลนั้นสำหรับกำรกระทำซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สำมกระทำ หรือถูกสงสัยว่ ำได้กระทำ
รวมทั้งกำรบังคับขู่เข็ญ โดยมุ่งเน้นไปที่กำรกระทำหรือโดยควำมยินยอมของเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือบุคคล
อื่น ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งทำงกำร
5.7 อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิของคนพิกำร (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities) มีสำระสำคัญ ประกอบด้วย
5.7.1 กำรให้ผู้พิกำรได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงสมควรแก่ควำมเป็นมนุษย์ที่ เขำเป็นทั้ง
เรื่องควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ
5.7.2 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับผู้พิกำรในสังคม
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กระบวนด้านสิทธิมนุษยชนของไทย
ประเทศไทยได้ร่วมลงมติรับรองปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิ มนุษยชนมำตั้งแต่ต้น แม้ปฏิญญำ
สำกลดังกล่ ำวจะมิได้มีลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่ำงประเทศ อันจะก่อให้ เกิดพันธะกรณี ตำมหลั ก
กฎหมำยระหว่ำงประเทศก็ตำม ประเทศไทยก็ได้พยำยำมปฏิบัติกำรให้ เป็นไปตำมหลั กกฎหมำย
พื้นฐำนที่กำหนดไว้ในปฏิญญำดังกล่ำวด้วยดีตลอดมำ
1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รำชอำณำจักรไทยได้ร่วมลงนำมในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ
ตั้งแต่ 10 ธันวำคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ.1948) ตลอดถึงลงนำมในอนุสัญญำและพันธกรณีต่ำงๆ ในเวลำ
ต่อๆ มำ กระบวนกำรสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยได้ขับเคลื่อนมำเงียบๆ ภำยใต้กฎหมำยปกติ และ
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเดิม เช่น ศำล อัยกำร กระทรวงยุติธรรม ตำรวจ ยังไม่ได้มีกำรบัญญัติ
กฎหมำยว่ำด้ว ยสิ ท ธิมนุ ษ ยชนขึ้ น มำใช้อย่ำงเป็ นรูป ธรรม จนกระทั่ งประกำศใช้รัฐธรรมนู ญ แห่ ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 และต่อมำจึงมีกำรออกพระรำชบัญ ญัติว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ถือว่ำเป็นกำรเริ่มมีหน่วยงำนด้ำนสิทธิอย่ำงเป็นทำงกำรครั้งแรก ณ จุด
นี้
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ว่ำด้ ว ยคณะกรรมกำรสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชำติ พ.ศ. 2542 ได้ ตั้ ง
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ชุดที่ 1 ได้รับกำรโปรดเกล้ำแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ.
2544 มีกรรมกำร 11 คน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรอื่นอีกสิบคนต่อมำ
เมื่ อ มี ก ำรประกำศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย พ.ศ. 2550 ได้ จั ด องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมกำรใหม่ ให้ มีคณะกรรมกำรเพี ยง 7 คน ประกอบด้ว ยประธำนกรรมกำรหนึ่งคนและ
กรรมกำรอื่นอีกหกคน และให้มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง มี
กระบวนกำรสรรหำและได้รับกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2552 คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ชุดที่ 3 ชุดปัจจุบันมีคณะกรรมกำร 7 คน ได้รับโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง เมื่อวันที่
20 พฤศจิกำยน 2558 ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรหนึ่งคนและกรรมกำรอื่นอีกหกคน คือ
1. นำยวัส ติงสมิตร
ประธำนกรรมกำร
2. นำงฉัตรสุดำ จันทร์ดียิ่ง
กรรมกำร
3. นำงประกำยรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมกำร
4. นำยสุรเชษฐ์ สถิตนิรำมัย
กรรมกำร
5. นำงอังคนำ นีละไพจิตร
กรรมกำร
6. นำงเตือนใจ ดีเทศ
กรรมกำร
7. นำยชำติชำย สุทธิกลม
กรรมกำร
2. หน้าที่ของคณะกรรมการ
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 มำตรำ 200 คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติมีอำนำจหน้ำที่ จำนวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 ตรวจสอบและรำยงำนกำรกระทำหรือกำรละเลยกำรกระทำอันเป็นกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
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ภำคี และเสนอมำตรกำรกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงำนที่กระทำหรือละเลยกำรกระทำ
ดังกล่ำวเพื่อดำเนินกำร ในกรณีที่ปรำกฏว่ำไม่มีกำรดำเนินกำรตำมที่เสนอ ให้รำยงำนต่อรัฐสภำเพื่อ
ดำเนินกำรต่อไป
2.2 เสนอแนะนโยบำยและข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ ต่อรัฐสภำ
และคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
2.3 ส่งเสริมกำรศึกษำ กำรวิจัย และกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน
2.4 ส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยรำชกำร องค์กำรเอกชน และ
องค์กำรอื่นในด้ำนสิทธิมนุษยชน
2.5 จัดทำรำยงำนประจำปีเพื่อประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชน ภำยในประเทศ
และเสนอต่อรัฐสภำ
2.6 อำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
ครั้นต่อมำรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กำหนดหน้ำที่เพิ่มเติมอีก
3 เรื่อง คือ (1) กำรเสนอเรื่องพร้อมด้วยควำมเห็นต่อศำลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตำมที่มีผู้
ร้องเรียนว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหำเกี่ยวกับควำมชอบด้วย
รัฐธรรมนู ญ (2) กำรเสนอเรื่องพร้อมด้ว ยควำมเห็ นต่อศำลปกครอง ในกรณี ที่เห็ นชอบตำมที่มี ผู้
ร้องเรียนว่ำกฎ คำสั่ง หรือกำรกระทำอื่นใดในทำงปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหำ ที่
เกี่ยวกับควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย (3) กำรฟ้องคดีต่อศำลยุติธรรมแทนผู้เสียหำย เมื่อ
ได้รับกำรร้องขอจำกผู้เสียหำยและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น
ส่วนรวม
ในกำรปฏิบั ติ ห น้ ำที่ คณะกรรมกำรสิ ท ธิม นุษ ยชนแห่ งชำติ ต้อ งคำนึ งถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมของชำติและประชำชน ประกอบด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีอำนำจเรียก
เอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องจำก บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมำให้ถ้อยคำ รวมทั้งมีอำนำจอื่น
เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ทั้งนี้เป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 จึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่
บัญญัติให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีอำนำจหน้ำที่ในกำรเสนอเรื่องพร้อมควำมเห็นต่อ
ศำลรัฐธรรมนูญและศำลปกครอง รวมทั้งกำรฟ้องคดีต่อศำลยุติธรรมแทนผู้เสียหำยได้ โดยให้เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติจัดตั้ง
ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง และที่กฎหมำยบัญญัติตำมลำดับ
กำรร้องเรียนสิทธิ
3. การร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กำรร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น ตำมกรอบกำรปฏิบัติของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มีดังนี้
3.1 ผู้ร้อง ได้แก่ ผู้ถูกละเมิด หรือ ผู้แทน, ผู้พบเห็นกำรละเมิด
3.2 กำรร้องเรียนนั้นต้องส่งหลักฐำนประกอบ คือ
3.2.1 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนหรือผู้ทำกำรแทนที่สำมำรถติดต่อกลับได้
3.2.2 ชื่อ ที่อยู่ บุคคล หรือหน่วยงำนที่เป็นผู้ละเมิด
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3.2.3 รำยละเอียดกำรกระทำหรือเหตุกำรณ์ที่มีกำรละเมิด
3.3 สถำนที่รับร้อง
3.3.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
3.3.2 กรรมกำรคนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติคนใดคนหนึ่ง
3.3.3 องค์กรภำครัฐ/เอกชนด้ำนสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติกำหนดสำมำรถดูหน่วยงำนได้ที่ www.nhrc.or.th
3.4 วิธีกำรร้อง ผู้ร้องส่งแบบยื่นคำร้องสำมำรถพิมพ์ได้ที่ www.nhrc.or.th หรือโดย ทำง
จดหมำย ทำงโทรสำร ทำงโทรศัพท์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือร้องเรียนด้วยตนเอง ณ
สถำนที่ หรือบุคคลที่กล่ำวในข้อ 3)

สรุป
สิทธิมนุ ษยชน เป็นเรื่องสำคัญในบริบทแบบใหม่ของสังคมที่มนุษย์ได้รับอิทธิพลจำกกำร
พัฒนำในหลำยด้ำนจนทำให้ธรรมชำติต่ำง ๆ เปลี่ยนไปแม้แต่ธรรมชำติของมนุษย์ ควำมหมำยในอดีต
จะแตกต่ำงจำกปัจจุบัน แต่กำรคำนึงถึงหลักปรัชญำในเรื่องนี้ก็ได้พัฒนำและส่งผ่ำนมำจนเรำสำมำรถ
ศึกษำและทำควำมเข้ำใจหลักปรัชญำแบบปัจจุบัน แต่ควำมคิดและแนวปฏิบัติหลักทั้งหลำยก็คือกำร
คำนึงถึง “ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์” เป็นสำคัญ แม้แต่ในทำงศำสนำก็อำจะมีกำรตีควำมแนวคำสอน
หรือแนวปฏิบัติว่ำสอดคล้องหรือขัดแย้งต่อหลักปรัชญำสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่หรือไม่ มนุษย์นั้นแม้
จะมีสิ ทธิที่ จะเลื อกปฏิบั ติตำมควำมคิด กำรกระทำของตนเอง ควำมรับผิ ดชอบที่เกิดจำกผลกำร
กระท ำของตนเองก็ย่ อ มเกิดขึ้ น พร้อ มกั น ด้ว ย ดั งนั้ น ประเด็น ที่ ในเรื่องสิ ท ธิม นุ ษ ย์ช นแม้จะมีก ฎ
ข้อตกลงระหว่ำงมนุษย์ด้วยกัน ก็ยังเป็นปัญหำอยู่เลื่อยมำ ในบทนี้จึงมีประเด็นที่สำคัญที่น่ำศึกษำ
และเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์เรำ
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คาถามทบทวน
แบบอัตนัย
1. ให้นักศึกษำอธิบำยประวัติและพัฒนำกำรแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน พอสังเขป
2. สิทธิมนุษยชนมีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินชีวิตปัจจุบันอย่ำงไร
3. สิทธิทำงกำรเมืองที่บัญญัติไวในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนว่ำไว้อย่ำงไร
4. อธิบำยกระบวนกำรร้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนของไทย

แบบเติมคา
1. ขอบเขตของสิทธิมนุษยชนมี ........ประเภท คือ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชำติ ประกำศรับรองเมื่อ............................
3. ในปัจจุบันมีอนุสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชนซึ่งสหประชำชำติถือเป็น สนธิสัญญำหลัก
จำนวน …………. ฉบับ
4. สิทธิมนุษยชน มี............ระดับ คือ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจำนวน .....
คน
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 9
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
ความหมายของสันติวิธี
ความสาคัญของสันติวิธี
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี
สรุปแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการในเชิงสันติวิธี
สาระสาคัญ
1. ความหมายของสันติวิธี 3 รูปแบบคือ (1) สันติวิธีในการต่อสู้และเรียกร้อง (2) สันติวิธีใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และ (3) สันติวิธีในการดาเนินชีวิต
2. สันติภาพมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต ไม่ใช่มีความสาคัญเฉพาะกับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังมี
ความส าคั ญ กว้างไปถึ งสิ่ งมี ชี วิต อื่น ด้ว ย ซึ่ งเราจะเห็ น ว่ามนุ ษ ย์ส่ ว นใหญ่ จ ะเห็ น ความส าคั ญ ของ
สันติภาพก็ต่อเมื่ออยู่ในภาวะที่รู้สึกเดือดร้อนในด้านใดด้านหนึ่ง
3. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีโดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสันติวิธีในทัศนะของนักคิดทั้ง 4
ท่าน คือ ยีน ชาร์ป, โยฮัน กัลป์ตุง, มหาตมะ คานธี, และพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
4. สรุปการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีสันติวิธีในทัศนะของนักคิดทั้ง 4 ท่าน คือ ยีน
ชาร์ป, โยฮัน กัลป์ตุง, มหาตมะ คานธี, และพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายความความหมายของคาว่าสันติวิธีได้
2. อธิบายความสาคัญของสันติวิธีได้
3. บอกแนวคิดของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีได้
4. สรุปแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการในเชิงสันติวิธีได้
กิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1. การบรรยาย
2. การอภิปรายกลุ่มย่อย
3. การบันทึกการเรียนรู้ในแฟ้มสะสมผลงาน
4. งานมอบหมาย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิถีแห่งชีวิต
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
3. บทเรียนออนไลน์ http://lmsonline.nrru.ac.th/course/index.php?categoryid=69

การประเมินผล
1. ประเมินจากการร่วมทากิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินจากการสรุปการอภิปราย
3. ประเมินจากใบสรุปการเรียนรู้และแฟ้มสะสมผลงาน
4. ประเมินจากผลการสอบระหว่างภาคเรียน และปลายภาค
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บทที่ 9
หลักการใช้ชีวิตอย่างสันติวิธี
หลังจากบรรยากาศของสงครามเย็นสิ้นสุดลงพร้อมกับ “ความพ่ายแพ้” ของฝ่ายคอมมิวนิสต์
เสรีนิยมประชาธิปไตยดูประหนึ่งว่าจะกลายเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาของ ประชาคมโลกทั้งมวล
พร้อมกันนั้นอุดมการณ์และวิถีทางที่ประชาคมโลกหันมาให้ ความสาคัญและพยายามจะนามาปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับประชาธิปไตยคือสิทธิมนุษยชน และ “สันติวิธี” ซึ่งเป็นทฤษฎีและวิธี
ปฏิบัติการที่มักจะได้ถูกนาเสนออยู่เสมอ ในขณะที่ปัจเจกบุคคล ชุมชน หรือสังคมเกิดความขัดแย้งขึ้น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ “สันติวิธี” ถูกกล่าวถึงก็เพราะว่าแนวคิดและการปฏิบัติการของสันติวิธีกลายเป็น
ทางเลือกที่สาคัญประการหนึ่งในการหาทางออกต่อประเด็นของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ กลุ่มปัจเจก
บุ ค คล หรื อ สั งคมนั้ น อุ ดมไปด้ ว ยสั น ติ ภ าพ และสั น ติ สุ ข ด้ ว ยเหตุ ดั งที่ ได้ ก ล่ าวแล้ ว นั้ น จึ งท าให้
นักวิชาการบางท่านให้ค วามหมายของ “สันติวิธี” ว่า หมายถึง “วิธีที่กลุ่มบุคคลหรือมวลชนใช้ต่อสู้
เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาในบางอย่างหรือเพื่อให้รัฐ หรือผู้มีอานาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น
การจัดชุมนุม หยุดประท้วง หรือดื้อเพ่ง เป็นต้น ” (มารค ตามไท. 2543 : 78-80) ซึ่งคานี้มีต้นเค้า
มาจากภาษาอังกฤษว่า “Non-violence” แต่ในขณะเดียวกัน นั กวิช าการบางท่ านก็ชี้ให้ เห็ น ว่า
“สัน ติวิธี” น่ าจะมีความหมายที่มุ่งไปที่ “วิธีการ หรือเครื่องมือในการจัดการกับความ ขัดแย้งที่
เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ย” หรื อ ภาษาอั ง กฤษใช้ ค าว่ า “Conflict Resolution, Conflict management และ
Conflict transformation” แต่ นั กวิช าการบางท่ านก็ชี้ ให้ เห็ น ว่า “หมายถึง วิธีการที่ ไม่ ใช้ค วาม
รุนแรง หรือวิธีการปฏิบัติที่ไม่รุนแรงในการแก้ปัญหาหรือการดาเนินชีวิต ” (รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ์ .
2533 : 14) จากการตั้งข้อสังเกตเช่นนี้ ทาให้เห็นว่า นอกจากจะมีนัยที่มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาโดย
ปราศจากความรุนแรงแล้ว ยังมีนัยที่สะท้อนให้เห็นการดารงอยู่โดยไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และ
สัตว์ต่างๆ ด้วยเช่นกัน
เมื่อกล่าวถึง “สันติวิธี” ในสังคมไทยแนวคิดนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ใหม่ในสังคมไทย และวง
วิชาการโดยทั่ว ไป การศึกษาแนวคิดสันติวิธีที่ปรากฏในวงวิชาการของไทยเริ่มเห็ นเด่นชัดในราวปี
พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นปีสันติภาพสากลของสหประชาชาตินักวิชาการไทยได้ผลิตผลงานออกมาหลายชิ้น
ในช่วงนั้น และหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการผลิตงานในเชิงสันติศึกษาออกมาเป็นระยะ ตาราทาง
วิชาการที่เกี่ยวกับสันติศึกษาที่สาคัญและถือเป็นงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีสันติภาพและสันติวิธีที่
น่าสนใจคือ หนังสือสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2532 เป็นการนาเสนอ
ประเด็น ปัญ หาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและสันติวิธีโดยผ่านสายตาของผู้เ ชี่ย วชาญและ
นักวิชาการในสาขาต่างๆ เช่น ปรัชญา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ การทหาร เป็นต้น ส่วนตาราทาง
วิชาการในแนวเดียวกันนี้อีกเล่มหนึ่ งคือหนังสือ มนุษย์กับสันติภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2534 และหนั งสื อ ประมวลความรู้ เรื่องสั นติภ าพ (Anthology on Peace) ของจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 เป็นเอกสารประกอบคาบรรยายโครงการปาฐกถาสัญจร (Lecture Tours)
ซึ่งเป็น กิจกรรมร่วมฉลองปีสากลแห่ ง สันติภาพขององค์การสหประชาชาติ 2530 (International
Year of Peace) เนื้อหาเป็นการประมวลทัศนะว่าด้วยสันติภาพและสันติวิธีจากนักวิชาการและผู้มี
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ประสบการณ์การทางานที่น่าสนใจมากอีกเล่มหนึ่งคือ หนังสือสันติทฤษฎี : วิถีวัฒนธรรม ของชัยวัฒน์
สถาอานันท์ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2539 เป็นหนังสือรวมบทความว่าด้วยสันติศึกษาของ
ผู้ เขี ย น ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2538 นอกจากนั้ น ก็ มี ห นั ง สื อ ซึ่ ง จั ด พิ ม พ์ โ ดยภาควิ ช าการ
สื่อมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อหนังสือสื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ
(2530) โดยมี กาญจนา แก้วเทพ เป็นบรรณาธิการ เนื้อหาของหนังสือเป็นประมวลบทความว่าด้วย
ความหมายของสันติภ าพ ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับสันติภาพ สันติภ าพในสื่ อนานาชนิด และ
สันติภาพในประเทศไทย นอกจากนั้น หนังสือเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีที่น่าสนใจอีกเล่มคือ
สร้างสันติด้วยมือเรา : คู่มือสันติวิธีสาหรับนักปฏิบัติการไร้ความรุนแรง (2533) เรียบเรียงโดยไพศาล
วงศ์วรวิสิทธ์ จัดพิมพ์โดยกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมเป็นหนังสือที่ว่าด้วยแนวปฏิบัติทางสันติ
วิธี เป็นคู่มือที่ใช้ในการฝึกฝนและทาความเข้าใจกับปฏิบัติการสันติวิธีที่น่าสนใจอีกเล่มคือ การศึกษา
เพื่อสันติภาพ (2538) ของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นทัศนะว่าด้วยพุทธศาสนากับสันติภาพซึ่ง
เป็นการศึกษาสันติภาพและสันติวิธีจากมุมมองทางศาสนา ส่วนตาราทางทฤษฎีสันติวิธีที่เป็นที่รู้จักใน
เมืองไทยอีกส่วนหนึ่งแปลและเรียบเรียงมาจากหนังสือของนักเขียนต่างประเทศ เช่น งานแปลชื่อ
อานาจและยุทธวิธีไร้ความรุนแรง (2539) เขียนโดย ยีน ชาร์ป (Gene Sharp) แปลโดย ชัยวัฒน์
สถาอานั น ท์ และคมสั น หุ ต ะแพทย์ เนื้ อ หาส่ ว นใหญ่ น ามาจาก The Politics of Nonviolent
Action ของยีน ชาร์ป ส่วนหนังสือแปลที่น่าสนใจอีกเล่ม คือ พุทธสันติวิธี : ทฤษฎีเชิงโครงสร้าง
(2538) เขียนโดย โยฮัน กัลตุง (Johan Galtung) แปลโดย สมชัย เย็นสบาย ว่าด้วยการศึกษา
พุทธศาสนาโดยมองผ่านทฤษฎีสันติภาพ ทาให้ได้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้พุทธศาสนา
เพื่ อการเข้าถึงสั น ติ ภ าพของโลก นอกจากนั้ น ก็มี ห นั งสื อ ที่ แปลมาจากงานของมหาตมะ คานธี
เกี่ยวกับ อัตชีวประวัติและแนวคิดเรื่องอหิงสาและสั ตยาเคราะห์ รวมทั้งเขียนเกี่ยวกับแนวคิดของ
คานธี เช่น หนังสือที่ชื่อ อหิงสา อาวุธของคนกล้า : ศึกษาปฏิบัติการสัตยาเคราะห์ของคานธี (2536)
เขียนโดย โจแอน บอนดูแรนด์ แปลโดย ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์ และอนิตรา พวงสุวรรณ หนังสือที่
น่าสนใจมากอีกเล่มหนึ่งของคานธีคือ โลกทั้งผองพี่น้องกัน (2539) แปลโดย กรุณา – เรืองอุไร กุศ
ลาสัย เป็นหนังสือรวมบทความว่าด้วยอัตชีวประวัติและแนวคิดของคานธี โดยเฉพาะเรื่องอหิงสาหรือ
การไม่ใช้ความรุนแรงและการได้มาซึ่งสิ่งนี้ บทความต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้สามารถให้ความกระจ่าง
เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องอหิงสาและสัตยาเคราะห์ของคานธีได้เป็นอย่างดี
จะอย่ างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ ป รากฏการณ์ ในสั งคมยุค ปัจจุบั นจะพบว่า สั นติ วิธียังเป็ น ที่
ยอมรับในวงจากัด ทั้งนี้เพราะมนุษย์ยึดมั่นอยู่ ในกรอบแนวคิด หรือฐานคติเดิมๆ ในการแก้ปัญหา
ความขั ด แย้ ง นั่ น คื อ “การใช้ ค วามรุน แรง” ด้ ว ยเหตุดั งกล่ าวจึงท าให้ นั ก สั น ติวิ ธีพ ยายามที่ จ ะ
นาเสนอมรรควิธีที่ว่าด้วย “การปฏิบัติการที่ไร้ความรุนแรง” หรือ “สันติวิธี” ในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งอันจะนาไปสู่ความรุนแรง

ความหมายของสันติวิธี
สันติวิธีมาจากคาว่า สันติ+วิธี สันติ หมายถึง ความสงบ วิธี หมายถึง หนทางหรือแนวทางที่
จะกระท า วิ ธี ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความสงบ เช่ น เจรจาสงบศึ ก โดยสั น ติ วิ ธี (พจนานุ ก รมฉบั บ
วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน. 2542 : 1166) สั น ติ วิธี ม าจากภาษาอั งกฤษว่า “Non-violence สั น ติ วิ ธี มี
ความหมายมุ่งไปที่วิธีห รือเครื่องมือในการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ภาษาอังกฤษใช้คาว่า
Conflict resolution, Conflict management,และ Conflict transformation” (ชั ย วั ฒ น์ สถา
อานันท์. 2539 : 78-80) สันติวิธีมีหลายความหมาย ได้แก่ “วิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรง วิธีการปฏิบัติ
ที่ไม่รุนแรงในการแก้ปัญหาหรือดาเนินชีวิต ” “สันติวิธีเป็นวิธีที่กลุ่มบุคคลหรือมวลชนใช้ต่อสู้เพื่อ ให้
ได้มาในสิ่งที่ต้องการ” ดังนั้น สันติวิธีจึงหมายถึงวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
การบริหารจัดการชีวิตของตนเองและสังคม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการกับความขัดแย้งได้ด้วยความสงบและไม่ใช้ความรุนแรง รวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยสันติวิธี
โดยสั น ติ วิ ธี จ าแนกออกเป็ น 3 ประเภท คื อ (1) สั น ติ วิ ธี ในการต่ อ สู้ แ ละเรี ย กร้ อ ง (Peaceful
Demonstrate/Protest) เป็ น แนวทางที่ ถู ก น ามาใช้ เมื่ อ เกิ ด ความไม่ พ อใจหรื อ มี ค วามเห็ น ที่ ไ ม่
สอดคล้องกับผู้ที่มีอานาจ มีการดาเนินการในลักษณะประท้วงหรือ เรียกร้องจากผู้มีอานาจอย่างสงบ
โดยสันติ ไม่มีอาวุธ และไม่ใช้ความรุนแรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น (2) สันติวิธีในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง (Peaceful Conflict Resolution) เป็นแนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหาหลังจากที่ความขัดแย้ง
หรือข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว มีความพยายามยุติความขัดแย้งโดยใช้สันติ เพื่อระงับยับยั้งไม่ให้ความ
ขัดแย้งขยายไปสู่ความรุนแรงต่อไป โดยใช้การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม เป็นต้น (3)
สันติวิธีในการดาเนินชีวิต หมายถึง การดาเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตามแนวทางของ
ศีล 5 ของพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขของมนุษย์ เป็นบรรทัดฐาน
หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น สันติวิธีทุก
รูปแบบจึงจาแนกเข้าในหลักสันติวิธี 3 ประเภท เพราะทั้งการต่อสู้และเรียกร้อง การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ ง รวมทั้งการดาเนิน ชีวิต หากไม่ใช้แนวทางสันติวิธีก็มีความสุ่ มเสี่ยงที่จะทาให้ ความขัดแย้ง
ยกระดับไปสู่ความรุนแรงได้ สันติวิธีมีความสัมพันธ์กับสันติภาพ “หากมองมิติหนึ่งก็เป็นสิ่งเดียวกัน ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมสันตินั้น อาจมองว่า สันติภาพอยู่ในฐานะเป้าหมาย และมองสันติวิธีใน
ฐานะวิธีการหรือเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง ” เรียกว่าสันติวิธี สันติวิธีจึงเป็นทั้งเครื่องมือ
วิธีการ และกระบวนการจัดการกับความขัดแย้งอย่างสันติ ซึ่งจะทาให้เกิดสันติภาพต่อไป
1. ความหมายของสันติภาพ
ภาวะที่คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเป็นภาวะที่มนุษย์มีความต้องการ เป็นภาวะ
ที่ไม่ทาร้ายหรือใช้ความรุนแรงต่อกัน ภาวะนั้นอาจมีชื่อเรียกขานที่แตกต่างกันไป บางครั้งเรียกว่าสันติ
บางครั้งเรียกว่าความสงบ บางครั้งเรียกว่าสันติสุข แต่ภาวะดังกล่าวนิยมเรียกรวมกันว่าสันติภาพ ซึ่ง
นักปราชญ์ได้นิยามสันติภาพไว้หลายความหมาย ดังต่อไปนี้
1.1 สันติภาพในความหมายของความสงบ
ในหนั งสื อพจนานุก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานให้ ความหมายของสั น ติภ าพไว้ว่า
หมายถึง “ความสงบ เช่น โลกต้องการสันติภาพ จงร่วมมือกันรักษาสันติภาพของโลก” (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 1166) ประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่โลกต้องการ ซึ่ง
ไม่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่ต้องการ แต่ยังรวมถึงสรรพสัตว์และธรรมชาติด้วย ในขณะที่สันติภาพใน
ความหมายของความสงบที่แสดงให้ เห็นถึงความไม่วุ่นวายหรือเร่าร้อนของสังคม คือ คาว่า “สันติ
แปลว่า ความสงบ ยิ่ ง มี ม ากยิ่ งยุ่ งน้ อ ย เราควรจะรู้ว่าเรามี ส่ ว นช่ ว ยกั น สร้างโลกที่ มี สั น ติ สุ ขหรือ
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สัน ติภาพ” ซึ่งเป็นภาวะที่สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดระดับของสันติภาพ
สังคมมีความวุ่นวายน้อยเพียงใดยิ่งทาให้ระดับของสันติภาพมีมากขึ้นเท่านั้น
1.2 สันติภาพในความหมายที่สัมพันธ์กับความขัดแย้ง
สันติภาพกับความขัดแย้งมิใช่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน เพราะความขัดแย้งที่ถูกเก็บกดมิให้
แสดงออกอย่างสันติต่างหากจึงเป็นชนวนไปสู่ความรุนแรง อันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสันติภาพ เป็น
การมองสันติภาพและความขัดแย้งว่าเป็นสิ่งเดียวกัน เหตุที่ทาให้มองความขัดแย้งกับสันติภาพต่างกัน
ก็เพราะมองเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การจัดการกับความขัดแย้งไม่ได้จนทาให้ยกระดับไปสู่การใช้
ความรุนแรงเป็นผลที่ทาให้สันติภาพถูกทาลายลง แต่หากสามารถจัดการกับความขัดแย้งให้อยู่ใน
วงจากัดได้ แม้ยังมีความขัดแย้งอยู่ก็ถือว่าสันติภาพยังไม่ถูกทาลาย ดังนั้น การให้ความหมายสันติภาพ
ลักษณะนี้จึงเป็นเชิงสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งกับสันติภาพ หากระงับความขัดแย้งไม่ให้แสดงออก
ด้วยการใช้ความรุนแรงก็ถือว่าความขัดแย้งยังอยู่ในฝั่งเดียวกันกับสันติภาพ แต่เมื่อใช้ความรุนแรงครั้ง
ใดก็แสดงว่าความขัดแย้งกับสันติภาพถูกความรุนแรงกีดกันออกจากกัน จึงทาให้มองเห็นความเป็นอื่น
หรือสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม
1.3 สันติภาพในความหมายของภาวะของการไม่ใช้ความรุนแรง
สันติภาพ หมายถึง “ความสงบ หรือสภาพที่มีระเบียบข้อบังคับที่เป็นระบบหนึ่งของ
การแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ กาลัง” เป็นความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เมื่อ
เกิดปั ญหาแล้วก็ไม่ใช้ความรุน แรงในการแก้ปัญหา สันติภ าพลั กษณะนี้เป็นการให้ความหมายเชิง
วิธีการและเป้าหมาย “สันติภาพ หมายถึง สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรง
เชิ งโครงสร้ าง หรื อความรุ น แรงในมิ ติ ต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น แล้ ว ท าให้ สั งคมปราศจากสั น ติ สุ ข ภาวะที่
ปราศจากความรุนแรงในความหมายของกลุ่มนี้คือการปราศจากความรุนแรงเชิงพฤติกรรม การไม่มี
พฤติกรรมใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการ ผลจากการไม่ใช้ความรุนแรงเป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ ซึ่งเป็น
ภาวะของความสงบ เนื่องจากไม่นาความรุนแรงมาเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาหรือแสดงออกถึง
ความต้องการ รวมไปถึงการดาเนินชีวิตที่ไม่ใช้ความรุนแรง เพราะโดยธรรมชาติแล้วสังคมย่อมมีความ
รุนแรงแฝงอยู่ ซึ่งมักเรียกว่าความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม หรือการเอารัดเอาเปรียบ แต่เมื่อ
ความรุนแรงแฝงไม่แสดงตัวออกมาเป็นความขัดแย้งในระดับที่ใช้ความรุนแรงทางกายภาพต่อกัน ก็ยัง
อยู่ในความหมายของสันติภาพ ตัวชี้วัดระดับของสันติภาพจึงอยู่ที่พฤติกรรมที่ปราศจากการใช้ความ
รุนแรง
1.4 สันติภาพในความหมายของการปราศจากสงคราม
เนื่องจากมีการนิ ยามความหมายของสันติภาพที่หลากหลายความหมาย แต่เท่าที่
ประวัติศาสตร์โลกได้บันทึกไว้ ล้วนไม่มีช่วงใดเลยที่ละเว้นการให้ความหมายของสันติภาพในมิติของ
ภาวะที่ป ราศจากสงคราม “สันติภ าพตามความหมายเก่าจึงหมายถึงช่วงเวลาที่ปราศจากพลังทาง
การทหาร” หรือภาวะที่ปราศจากการทาสงคราม ซึ่ งเป็นสภาวะที่บ่งบอกถึงการขาดสันติภาพอย่าง
รุนแรง ซึ่งการทาสงครามเป็นการสูญสิ้นสันติภาพ “มองว่าสันติภาพคือสัจจะที่ตรงกันข้ามกับสงคราม
(war) การใช้กาลัง (use of force) การเผชิญหน้าโดยใช้อาวุธ (armed conflict) หรือการเผชิญหน้า
อื่นๆ” ซึ่งถือเป็นการขีดเส้นสันติภาพในแนวแคบ เพราะเจาะจงเฉพาะช่วงเวลาที่มนุษย์ไม่ทาสงคราม
กันเท่านั้น “โยฮัน กัลตุงไม่เห็นด้วยกับการนิยามความหมายของสันติภาพว่าเป็นสภาพที่ปราศจาก
วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-161-

สงคราม เพราะเห็ น ว่าสั น ติ ภ าพไม่ใช่ส ภาวะที่ป ราศจากสงคราม แต่คือสภาวะที่ ปราศจากความ
รุ น แรง” ทุ ก ยุ ค สมั ย คนมั ก เข้ าใจว่ าสั น ติ ภ าพโลกคื อ “การที่ ป ระเทศมหาอ านาจต่ างสะสมและ
ปรับปรุงอาวุธนิวเคลียร์ แต่การตกลงทาลายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดโลก ก็มิได้ทาให้สันติภาพชัดเจน
ขึ้น เพราะถ้ายังมีปืนใหญ่ ปืนกลธรรมดา ก็ยังมีการฆ่าฟันกัน หรือถ้าทาลายปืนทั้งหมดก็ยังอาจฆ่าฟัน
กันได้ด้วย ง้าว หอก ดาบ มี ด ก้อนหิน เป็นต้น ” แม้ว่าจะสะสมอาวุธที่มีอานุภาพทาลายร้างรุนแรง
โดยไม่จาเป็นต้องนามาใช้ก็ตาม แต่ตราบใดที่ยังมีการสะสมอาวุธอยู่ โลกก็ยังไม่ห่างไกลจากวงจรของ
การใช้ความรุนแรง เพราะมนุษย์พร้อมที่จะหยิบฉวยเครื่องมือเหล่านั้นมาใช้ก่อความรุนแรงได้เสมอ
สันติภาพในความหมายนี้มองเพียงภาวะที่ปราศจากสงครามเท่านั้น แต่ก่อนที่จะเกิดภาวะปราศจาก
สงครามอาจมีการผ่านช่วงเวลาทาสงครามมาก่อน เมื่อมีผู้ชนะทางสงครามแล้วจึงทาให้การสู้รบยุติลง
จึงมักให้ความชอบธรรมกับการทาสงครามว่า “สงครามเพื่อสันติภาพ” แต่อาจมีการใช้ความรุนแรงใน
รูปแบบอื่นอยู่ ซึ่งไม่ครบองค์ประกอบของสงคราม เช่น ความรุนแรงเชิงโครงสร้างหรือความรุนแรง
ทางวัฒนธรรม เป็นต้น
คานิยามของสันติภาพตามปกติจะหมายถึงประเทศหรือของพื้นที่ที่ไม่มีสงคราม หรือไม่มี
การสู้รบกัน คาว่า “สัน ติภ าพ” ต้องสื่อความหมายมากกว่าภาวะที่ไม่มีส งครามหรือไม่มีการสู้ รบ
สันติภาพนั้นมีชีวิตของมันเอง สันติภาพเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ สันติภาพเป็นบันไดที่นาไปสู่ภาวะที่
เรียกว่าสันติสุข การมองสันติภาพในสภาวะที่ปราศจากสงครามจึงเป็นความหมายเชิงจากัด ซึ่งทาให้
ตัวสันติภาพถูกกระทาให้มีขอบเขตเชิงพื้นที่ เพราะสันติภาพจะมี แค่เพียงพื้นที่ที่ไม่มีสงครามเท่านั้น
ขณะเดียวกันก็ทาให้สันติภาพดูด้อยค่าลง ซึ่งจะถูกแทนค่าด้วยภาวะที่ไม่มีสงคราม แต่ความรุนแรงใน
รูปแบบอื่นยังคงมีอยู่
1.5 สันติภาพในความหมายของความไม่เห็นแก่ตัว
ในขณะที่กลุ่มหนึ่งเห็ นว่าสันติภาพไม่ใช่เพียงสภาวะที่ปลอดสงครามเท่านั้น หาก
สันติภาพหมายถึง “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมวลมนุษยชาติ ความร่วมมือที่จะขจัดความเห็น
แก่ตัว เพื่อเป็นความหวังในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ” ใช้ความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาเป็นเบ้า
หลอมให้เกิดความร่วมมือเพื่อแสวงหาหนทางให้มนุษย์สามารถอยู่ร่ วมกันกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข โดย
ลดความต้องการฟุ่มเฟือยของตนเองลง และเผื่อแผ่ให้ผู้ขาดแคลน สันติภาพในความหมายนี้จึงเชื่อว่า
หากลดความเห็นแก่ตัวลงก็จะรักคนอื่นเหมือนกับรักตนเอง ไม่ทาลายหรือเบียดเบียนเพียงเพราะเขามี
ความเห็ น ไม่ ต รงกั บ เรา ผู้ ที่ ล ดความเห็ น แก่ ตั ว จึ งจะสามารถช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ได้ “ความเชื่ อ เรื่อ ง
สัน ติภ าพ เป็ น การร่ว มมือกัน ช่ว ยเหลื อผู้ ที่ อ่อนด้อยกว่า ” เพื่อให้ ผู้ ที่ด้อยกว่าทั้งทางกาลั งอานาจ
เศรษฐกิจ และสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้ที่มีกาลังอานาจเหนือกว่าได้ นอกจากความไม่เห็นแก่ตัวจะ
ลดความต้ อ งการส่ ว นตั ว ลงแล้ ว ยั งน าไปสู่ ก ารเพิ่ ม โอกาสให้ กั บ สั งคมด้ ว ย ซึ่ งจะสามารถเฉลี่ ย
ทรัพยากรได้อย่างทั่วถึงกัน ดังนั้น สันติภาพในความหมายของความไม่เห็นแก่ตัวจึงทาให้เกิดการอยู่ดี
กินดี ซึ่งจะทาให้โครงสร้างความรุนแรงลดระดับลง เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันและการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า ทาให้เกิดสันติภาพระหว่างมนุษย์ สังคมและธรรมชาติ คือ มนุษย์ลดความเห็นแก่ตัว
สังคมอยู่ดีกินดี ทรัพยากรไม่ถูกทาลายเกินความจาเป็น มีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาอาศัยกัน
1.6 สันติภาพในความหมายเชิงอุดมคติ
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ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของ “อุดมคติ” ไว้ว่า หมายถึง
“จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงามและความจริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่า
เป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 1381) ซึ่งอุดมคติของ
มนุษย์มีหลายระดับ ในอุดมคติแบบปัจเจกชนก็คือการมีความสุข ทั้งภาวะทางจิตใจและความสุขที่เกิด
จากการได้รับสนองตอบทางกายภาพ เช่น สมบูรณ์ด้วยปัจจัย 4 มีครอบครัวอบอุ่น มีทรัพย์ มีเครื่อง
อานวยความสะดวก สามารถดาเนินชีวิตโดยปราศจากโทษภัยต่างๆ เป็นต้น ส่วนอุดมคติทางสังคมคือ
การที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข “สันติภาพหมายถึงสภาวะอันหนึ่งซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาของ
มนุษย์และสังคมมนุษย์” แสดงว่าสันติภาพเป็นแรงปรารถนาที่มนุษย์โหยหามาทุกยุคสมัย เมื่อมองถึง
สภาพความเป็นจริงทางสังคมก็จะเห็นว่าการไม่ใช้ความรุนแรงในสังคมก็คืออุดมคติ “สันติภาพคือ
สภาพสังคมอันเป็นอุดมคติซึ่งมนุษย์ไม่กระทาความรุนแรงต่ อตนเอง ต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อสิ่งมีชีวิตและ
ต่ อ ธรรมชาติ แ วดล้ อ ม” สั น ติ ภ าพจึ ง เป็ น มาตรฐานของความดี ง าม และเป็ น ความจริ ง ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หากใช้ความรุนแรงต่อกัน มนุษย์ได้
เป็ น ทั้ งผู้ ส ร้ างและท าลายสั น ติ ภ าพในช่ ว งเวลาที่ แ ตกต่ า งกั น “มโนคติ สั น ติ ภ าพเป็ น สิ่ งที่ ม นุ ษ ย์
สร้างสรรค์ขึ้น แต่จะมีสภาวะตามธรรมชาติรองรับ ผู้เรียกร้องสันติภาพควรมีหลักฐานยืนยันว่าเป็น
สภาวะที่มีอยู่จริง บรรลุถึงได้ ” สันติภาพเป็นความคิดสร้างสรรค์ เป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ที่
ยืนยันว่าภาวะของสันติภาพเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ไม่ใช่เพียงจินตนาการที่เพ้อฝัน เป็นธรรมชาติที่สามารถ
บรรลุ ถึงได้จริง ซึ่งเป็ นภาวะที่มีธรรมชาติเป็นความสงบ ทั้งสงบภายในและสงบภายนอก และทุก
ศาสนาก็มีสัน ติภาพเป็น อุดมคติ เพราะสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี การปกครองก็มุ่งหวังให้เกิด
สั น ติ ภ าพ จึ ง ได้ ร่ า งกฎระเบี ย บขึ้ น มาเพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง การให้
ความสาคัญกับสันติภาพว่าเป็นสิ่งดีงามอันเป็นอุดมคติสูงสุดที่จะต้องดาเนินไปให้ถึง
1.7 สันติภาพในความหมายเชิงวิธีการที่สัมพันธ์กับเป้าหมายของสังคม
สันติภาพยังมีความหมายมุ่งเน้นในเชิงสังคมเป็ นหลัก ทั้งในเชิงการดาเนินชีวิตและ
เชิงปรากฏการณ์ “สันติภาพ หมายถึง ความสงบสุขอย่างแท้จริงที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ของ
สังคม เริ่มตั้งแต่องค์ป ระกอบระดับพื้ นฐานที่ สุ ดคือมนุษย์แต่ล ะบุคคลซึ่งมีมนุ ษยธรรม มิ ตรภาพ
ศีลธรรมและธรรมะ แล้วขยายไปจนถึงระดับโลกซึ่งเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่สุด” นอกจากนี้สันติภาพยัง
มีความหมายในเชิงวิธีการและเป้าหมายทางสังคม “สันติภาพในฐานะที่เป็นเป้าหมายคือสันติภาวะ
เป็นภาวะที่ไม่ใช้ความรุนแรง ส่วนสันติภาพในฐานะเป็นวิธีการคือสันติวิธี เป็นวิธีการปฏิบัติที่ไม่ใช้
ความรุนแรง” ซึ่งถือเป็นเจตจานงทางสั งคม ในขณะที่ผู้นิยมความรุนแรงก็จะขาดความชอบธรรมใน
การกระท าความรุ น แรง และถู กปฏิ เสธจากสั งคม เพราะจะเกิ ดความวุ่น วายและไร้ระเบี ย บขึ้ น
นอกจากสันติภาพจะมีความหมายโดยตรงถึงความสงบแล้ว ยังมีความหมายกว้างไปถึง “ภาวะที่มี
ความสมานฉันท์ ภราดรภาพ และความสามัคคีกลมเกลีย วในสังคมมนุษย์ ระหว่างประเทศ ระหว่าง
เชื้อชาติ มีความอยู่ดีกินดีและมีเสรีภาพ”
1.8 สันติภาพในความหมายเชิงคุณค่า
บางลัทธิให้ความหมายของสันติภาพว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสงคราม “ความคิด
เกี่ยวกับ สันติภาพของตะวันตก โดยเฉพาะลัทธิสันติภาพสมบูรณ์ ถือว่าสันติ ภาพเป็นความดีอย่าง
เด็ดขาด และสงครามเป็นความชั่วอย่างเด็ดขาด” แนวคิดลักษณะนี้ให้ความหมายของสันติภาพในเชิง
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ปฏิเสธความรุนแรง มองการใช้ความรุนแรงว่าเป็นความชั่วร้ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับความดีงาม ส่วน
สันติภาพเป็นฟากฝั่งของความดีงามที่อยู่ตรงกันข้ามกับการใช้ความรุ นแรง ซึ่งเป็นการให้ความหมาย
แบบแยกส่วนระหว่างสันติภาพและความรุนแรงว่าเป็นสิ่งที่ตัดขาดจากกัน แสดงให้เห็นแง่มุมของการ
ตีค่า เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างคุณค่ากับการทาลาย สันติภาพในความหมายนี้จึงสุ่ม
เสี่ยงต่อการเลือกข้าง ขาดการยอมรับจากผู้ใช้ความรุนแรง ซึ่งอาจทาให้เป็นชนวนที่ทาให้เกิดความ
รุ น แรงในรู ป แบบใหม่ ที่ ไม่ ป รากฏรู ป ซึ่ ง จะท าให้ ค วามรุ น แรงซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น สั น ติ ภ าพใน
ความหมายเชิงคุณค่าจึงเป็นคุณประโยชน์ ส่วนความรุนแรงถือเป็นสิ่งชั่วร้าย
1.9 สันติภาพในความหมายของสภาวะที่ปราศจากความขัดแย้งและความรุนแรง
ในสภาพความเป็ นจริงทางสังคมย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะทาให้ คนในสังคมไม่มีความ
ขัด แย้ งกั น เพราะความขั ด แย้ งท าให้ เกิ ด การปรับ ตั ว และเปลี่ ยนแปลง หากเปลี่ ย นแปลงในทาง
สร้างสรรค์เรียกว่าเป็นการพัฒนา แต่หากเปลี่ยนแปลงในทางร้ายก็จะทาให้เกิดความรุนแรง ซึ่งแทบ
เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทาให้คนในสังคมไม่มีความขัดแย้งกัน แม้แต่การอยู่ตามลาพังก็ยังมีความขัดแย้ง
กับตัวเอง แต่มีสภาวะหนึ่งที่เป็นสภาวะของความไม่ขัดแย้งและไม่มีความรุนแรง ที่กลุ่มนักคิดทาง
ศาสนาเรียกว่าสันติภาพ โดยเฉพาะนักคิดทางพุทธศาสนา พระธรรมปิฎกได้วิเคราะห์ไว้ว่า “สภาวะ
แห่ งสัน ติภ าพกับ สภาวะแห่ งนิ พพานว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ท่านได้นิยามสันติภ าพไว้ว่า สันติ แปลว่า
ความสงบ เป็นชื่อหนึ่งของพระนิพพาน คือ คาที่ใช้แทนกันได้ สรุปว่า สันติ คือ นิพพานนั่นเอง” (พระ
ธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต). 2539 : 5) ทางพุทธศาสนาเห็นว่านิพพานเป็นสภาวะที่ ทาให้มนุษย์เกิด
สันติภาพภายใน ซึ่งเป็นสันติภาพระดับสูงสุดในพุทธศาสนา เป็นสภาวะที่รู้แจ้งโลกและชีวิต เข้าใจ
สภาพความเป็นจริง ปราศจากภาวะของความขัดแย้งและความรุนแรงทั้งภายในและภายนอก “เป็น
อิสรภาพ คือ หลุดพ้นจากความบีบคั้น ทาให้เกิดความสงบสุข ศานติ อิสรภาพ ความสงบ ความสุข
และสันติภาพจึงเป็นเรื่องเดียวกัน อีกทั้งยังมีความหมายไปไกลสุดถึงนิพพาน คือ ความหลุดพ้นเป็น
อิสระโดยสิ้นเชิง” (ประเวศ วะสี. 2554 : 897) สันติภาพที่ปราศจากความขัดแย้งและความรุนแรงจึง
มีความหมายกิน ความไปถึงความสงบภายนอกคือ ความไม่ ขัดแย้งและความไม่รุน แรง รวมไปถึ ง
สันติภาพภายในคือการที่จิตสงบระงับจากกิเลสตัณหา ซึ่งเป็นสภาวะเดียวกับนิพพาน “นิพพานเป็น
สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกข์ ภาวะที่เป็นสุขสูงสุด เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์ เป็นอิสรภาพสมบูรณ์ ” กลุ่ม
นี้มองว่าสันติภาพที่แท้จริงจะต้องเป็นภาวะที่ปราศจากความขัดแย้งและความรุนแรง ทั้งในมิติเชิง
ปัจเจกและเชิงสังคม แม้จะยอมรับว่าเป็นไปได้ยากในเชิงสังคม แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้
1.10 สันติภาพในความหมายของสิ่งสากล
สันติภาพยังได้รับการจากัดความง่ายๆ ว่าเป็นภาวะที่ปราศจากสงคราม ทั้งที่อาจมี
แนวทางในการนิยามให้กว้างและลึกกว่านั้น ด้วยเหตุนี้เอง “การแสวงหาสันติภาพจึงมักถูกมองว่าเป็น
เรื่องเพ้อฝัน ห่างไกลจากความเป็นจริงและไม่อาจทาให้เป็นความจริงขึ้นมาได้ ” จึงเป็นปัญหาให้ต้อง
ขบคิดว่าสันติภาพแบบใดที่สามารถทาให้เป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยศักยภาพของมนุษย์เอง และสามารถ
สัมผัสได้ในเชิงปรากฏการณ์สากล “สันติภาพสากล (International Peace) จึงหมายถึง สันติภาพซึ่ง
จะนาความสงบปลอดภัย และความสุขมาสู่ประชากรของทุกประเทศ จึงมีความหมายและขอบเขต
กว้างขวางกว่าภาวะปลอดสงคราม สันติภาพสากลจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อได้ขจัดความทารุณโหดร้ายทุก
รูปแบบให้หมดไป” กลุ่มนี้มองว่าสันติภาพควรเป็นความจริงสากลที่สามารถเข้าถึงได้จริง และเป็น
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สภาวะที่ เป็ น ความจริ งทางปรากฏการณ์ ที่ เข้ าถึ งได้เหมือ นกั น ทุ กเชื้ อชาติ คื อ ความสงบสุ ข และ
ปลอดภัยในชีวิต
1.11 สันติภาพในความหมายของสภาวะที่ปราศจากความรุนแรงแต่ขัดแย้งกันได้
กลุ่มนี้เห็นว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ในทางปรากฏการณ์จริง “สันติภาพ
เป็ นความรับ รู้ต่อสิ่ งที่มีอยู่จริง เป็นรูปธรรมที่มนุษย์และสั งคมพึงปรารถนา” โดยเห็นว่าสันติภาพ
หมายถึงสิ่ งที่เป็ น จริงทางสั งคม สามารถจับต้องหรือสัมผั สได้จริงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน “สันติภ าพคือ
สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง แต่ไม่ได้ปราศจากความขัดแย้ง เพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในเชิง
สังคม” ความขัดแย้งเป็นความจริงเชิงโลกิยะ เป็นธรรมดาหรือธรรมชาติของโลกและความจริงทาง
สังคม การให้ความหมายสันติภาพว่า เป็นสภาพที่ปราศจากความรุนแรง แต่ยังมีความขัดแย้งกันอยู่
เพราะความขัดแย้งเป็นความจริงทางสังคม เมื่อมนุษย์มีความขัดแย้งกันก็ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์
ขาดสั น ติภ าพ ตราบใดที่ยั งไม่เลือกใช้วิธีการรุนแรงในการจัดการกับความขัดแย้ง ซึ่งสันติภาพใน
ความหมายนี้ดูเหมือนจะมีโอกาสเป็นจริงทางสังคมได้มากที่สุด ซึ่งไม่ใช่สันติภาพเชิงอุ ดมการณ์หรือ
อุดมคติ แต่เป็นสันติภาพที่ไม่ได้ปฏิเสธความขัดแย้ง และเป็นสันติภาพในระดับที่อยู่กับความขัดแย้ง
อันเป็นปรากฏการณ์จริงของสังคมได้โดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน การนิยามความหมายของสันติภาพ
แตกต่างกัน จึงนาไปสู่การปฏิบัติการต่อสันติภาพต่างกัน
โดยการนิ ย ามความหมายข้ า งต้ น ท าให้ เห็ น แง่ มุ ม ที่ มี ต่ อ สั น ติ ภ าพกว้ า งขึ้ น โครงสร้ า ง
ความหมายของสันติภาพมี 11 ลักษณะ คือ ความสงบ, ความสัมพันธ์กับความขัดแย้ง, ภาวการณ์ไม่
ใช้ความรุนแรง (ยอมรับว่าความรุนแรงยังคงอยู่ แต่ไม่นามาใช้) , ภาวะที่ปราศจากสงคราม (แต่จะมี
ความรุน แรงในรู ป แบบอื่ น ), ความไม่เห็ น แก่ ตัว , อุ ดมคติ (มาตรฐานของความดีงาม), วิธีก ารที่ มี
ความสัมพันธ์กับเป้าหมาย (สันติวิธี -สันติภาพ), เชิงคุณค่า, ปราศจากความขัดแย้งและความรุนแรง,
สิ่งสากล (ความสงบ ความสุข ความปลอดภัย), และภาวะที่ปราศจากความรุนแรงแต่ก็สามารถขัดแย้ง
กันได้, นิยามความหมายของสันติภาพโดยสรุป มีความหมายในเชิงรุก คือ การไม่ใช้ความรุนแรงต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และธรรมชาติทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีความหมายเชิงรับคือการดาเนินชีวิตด้วยความ
สงบสุขและปลอดภัย ดังนั้น การศึกษาสันติภาพจึงต้องศึกษาทั้งความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติวิธี
และสัน ติภ าพ เพราะเป็ น โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกันใน 2 ลั กษณะ คือ โครงสร้างที่เป็นอุปสรรคต่อ
สันติภาพและโครงสร้างที่ส่งเสริมสันติภาพ โดยโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคของสันติภาพประกอบไปด้วย
ความขัดแย้งและความรุนแรง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการขาดสันติภาพ ส่วนโครงสร้างที่ส่งเสริมสั นติภาพ
ได้แก่ สันติวิธี ซึ่งเป็นวิธีการที่มีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย สันติวิธีจึงเป็นมรรควิธีไปสู่สันติภาพ

ความสาคัญของสันติวิธี
สันติภาพมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต ไม่ใช่มีความสาคัญเฉพาะกับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังมี
ความสาคัญกว้างไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นด้วย ประเด็นสาคัญจึงอยู่ที่ว่าจะทาอย่างไรจึงจะเห็นความสาคัญ
ของสันติภาพ ซึ่งเราจะเห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะเห็นความสาคัญของสันติภาพก็ต่อเมื่ออยู่ในภาวะที่
รู้สึกเดือดร้อนในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การขาดแคลนอาหารทาให้คนเดือดร้อน การก่อความรุนแรงทา
ให้เกิดภาวะคุกคาม การเอารัดเอาเปรียบหรือขาดความยุติธรรม ทาให้คนอีกกลุ่มหนึ่งรู้สึกเดือดร้อน
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เป็นต้น ภาวะความเดือดร้อนเหล่านี้เป็นผลพวงมาจากการขาดสันติภาพ เมื่อใดที่คนหรือกลุ่มคนมี
ความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมก็แสดงให้เห็นถึงภาวะที่ขาดสันติภาพ ซึ่งมนุษย์จะสัมผัสกับ
ผลกระทบที่เกิดจากการขาดสันติภาพได้เร็วมาก ดังนั้น สันติภาพจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญในฐานะ
เป็นส่วนสาคัญต่อชีวิต และเป็นความต้องการสากล เพราะจะทาให้เกิดความสงบสุข โดยมีนักปราชญ์
ได้เสนอแนวคิดความสาคัญของสันติภาพในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ความสาคัญในฐานะที่เป็นเป้าหมายของชีวิต
เป้ าหมายของทุกชีวิตล้วนมีความมุ่งหมายที่จะดาเนินอยู่บนเส้นทางของความสงบสุ ข
แม้แต่สัตว์ก็ต้องการจะมีชีวิตที่มีความสุข เพียงแต่จะแตกต่างกันทางเจตจานงเท่านั้นเอง สัตว์บาง
จาพวกอาจมีความสุขกับการมีอาหารกิน มีที่อยู่ ไม่อยู่ในภาวะของการถูกคุกคาม เป็น ต้น ทุกชีวิตจึงมี
เป้าหมายเดียวกันคือการอยู่อย่างไม่เดือดร้อน ทั้งในแง่ของส่วนตนและสังคมส่วนรวม ความต้องการ
เหล่านั้นล้วนเป็นเป้าหมายของชีวิต “สันติภาพ (Peace) เป็นสังคมแห่งเป้าหมายที่มนุษยชาติมุ่งหวัง
ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข เป็ นเป้าหมายของชีวิตและสั ง คม” เป็นเป้าหมายสาธารณะที่ชีวิต
ต้องการ อยากจับต้อง และพยายามแสวงหาเมื่อรู้สึกว่าตนเองบกพร่องจากสภาวะหรือสภาพของ
ความสงบสุข
2. ความสาคัญในฐานะที่เป็นสิ่งจาเป็นต่อสิ่งมีชีวิต
สันติภาพมีความเกี่ยวข้องกับชีวิต และเป็นปัจจัยที่มีความจาเป็นพื้นฐานที่ผูกติดอยู่ กับ
ปัจจัยพื้นฐานของการดาเนินชีวิต การมีอาหารกิน มีเครื่องนุ่งห่ม มีที่อยู่อาศัยและมียารักษาโรคเป็น
สิ่งจาเป็นต่อชีวิต แต่ความจาเป็นเหล่านั้นยังไม่สามารถสนองความสุขที่แท้จริงได้หากยังมีภัยคุกคาม
อยู่ หลวงพ่อพุทธทาสจึงกล่าวว่า “สันติภาพมีความสาคัญอยู่ในตัวของมั นเอง มีความจาเป็นสาหรับ
ชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าชีวิตระดับไหนล้วนแต่ต้องการสันติภาพหรืออยู่ได้ด้วยความมี สันติภาพ” ชีวิตไม่
สามารถดารงอยู่ ได้ โดยปราศจากสั นติภ าพ มนุ ษ ย์พ ยายามแสวงหาปัจ จัยต่างๆ เพื่ อสนองความ
ต้องการของตนเอง ความต้องการของมนุษย์ไม่ได้อยู่นอกเหนือไปจากความสุขในชีวิต “สันติภาพเป็น
ยอดปรารถนาของประชาชนทั้งปวง โดยไม่จ ากั ดเพศ วัย อาชี พ ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา พรรค
การเมือง และลัทธิ” แม้ว่าจะมีอุดมการณ์หรือชาติพันธ์ที่แตกต่างกันก็ตาม หากไม่มีสันติภาพก็จะทา
ให้เกิดการทาลายล้างกันอย่างรุนแรง เหมือนกับบางช่วงเวลาของประวัติศาสตร์โลก การที่สามารถอยู่
ร่วมกัน ได้เพราะเห็นว่าเป็ นความจาเป็นอย่างยิ่ง การที่มนุษยชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ก็เพราะว่า
มนุษย์มีสันติภาพ ดังนั้น มนุษย์จึงมีชีวิตอยู่ได้เพราะมีสันติภาพนั่นเอง
3. ความสาคัญในฐานะเป็นอุดมการณ์ทางศาสนา
ศาสนาเป็ นความเชื่อ ถือของมนุษย์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตอันประเสริฐ ศาสนาเป็นความเชื่อที่ว่าด้วยความดีงาม มีอุดมการณ์เพื่อทาให้ศาสนิกเป็น
คนดี สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข “ทุกศาสนาจึงมีความรับผิดชอบที่จะผลักดันสันติภาพขึ้น
ในโลก แต่น่าเศร้าที่พบว่าศาสนาได้กลายมาเป็นสาเหตุของความขัดแย้งเสียเอง” อุดมการณ์ของการ
ก่อตั้งศาสนาเป็ นไปเพื่อให้โลกสงบร่มเย็น ซึ่งถือว่าเป็นหลั กการที่ดี แต่มนุษย์มักจะเอาหลักการดี
เหล่านั้นไปรับใช้การเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการเอารัดเอาเปรียบหรือทาลายฝ่ายตรงข้าม
อุดมการณ์ ของศาสนาไม่ใช่เพื่อทาลายล้าง แต่เป็นการสร้างสั มพันธภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
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มนุษย์กับสัตว์ หรือระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่อยู่รอบตัว ศาสนาที่ยึดแนวทางสันติภาพจึงเป็นศาสนาแห่ง
โลกหรือศาสนาสากล
4. ความสาคัญในฐานะเป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุลเชิงอานาจ
การที่มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่าง ก็เพราะว่ามนุษย์รู้จักการปรับ
สมดุลเชิงอานาจ แม้จะมีผู้ใช้อานาจแต่ก็ไม่ให้อิสระในการใช้อานาจตามอาเภอใจ ผู้ใช้อานาจจะมี
อานาจได้ก็เพราะใช้อานาจด้วยความชอบธรรม ส่วนผู้ที่อยู่ใต้อานาจก็จะยอมรับเฉพาะการใช้อานาจ
ที่ชอบธรรมเท่านั้น หากใช้อานาจโดยขาดความชอบธรรม อานาจนั้นก็จะถูกสั่นคลอนเพราะจะถูก
ต่อต้านจากผู้ อยู่ ใต้อานาจ เพื่ อความรอมชอมกับผู้ อยู่ใต้อานาจ ผู้มีอานาจจึงใช้อานาจด้วยความ
ระมัดระวัง และไม่ลุแก่อานาจ เช่นเดียวกับโครงสร้างระดับบน “องค์การสหประชาชาติทาหน้าที่รอบ
ด้าน ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ การพัฒนา การทหาร วัฒนธรรมและอื่นๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ แจกแจงอานาจและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐ อันเป็น การลดความ
ขัด แย้ งลง” อานาจทางการเมื อ งและเศรษฐกิจ จะถู ก ใช้ เพื่ อความร่ว มมื อ ระหว่างประเทศ ชาติ
มหาอานาจจะต้องลดบทบาทเชิงอานาจเพื่อจะได้รับความไว้วางใจจากชาติอื่น ทาให้เกิดระบบสมดุล
เชิงอานาจขึ้น มีการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ เพื่อหาประโยชน์ร่วมกัน และช่วยเหลือประเทศด้อย
พั ฒ นา เช่ น กลุ่ ม ประเทศเศรษฐกิ จ ขนาดใหญ่ จี 20 (Group Twenty Finance Ministers and
Central Bank Governors) เป็ น กลุ่ ม ความร่ว มมือจากประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 19
ประเทศ “ประกอบด้วยประเทศอุตสาหกรรมชั้นนา 7 ประเทศ (จี -7) คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี
ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่ 12 ประเทศ
ประกอบด้ วย ประเทศอาร์เจนติน า ออสเตรเลี ย บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก รัส เซีย
ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้และตุรกี ซึ่งประเทศกลุ่มจี 20 มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเท่ากับ
90 เปอร์เซ็นต์ของเศรษฐกิจโลก และมีประชากรรวมกันประมาณ 2 ใน 3 ของโลก” โดยองค์กร
ระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ เช่น สหภาพยุโรป องค์การการค้าโลก กลุ่มประเทศส่งออกน้ามัน
สมาคมการค้ าเสรีแห่ งยุ โรป เขตการค้ าเสรีอาเซียน ความร่ ว มมือ ทางเศรษฐกิจในภู มิภ าคเอเชี ย
แปซิฟิก และการทาข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ เป็นต้น
นอกจากจะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจแล้วยั งมีการร่วมมือกันทางการเมืองมากขึ้น เพื่อลด
โอกาสในการขัดแย้ง และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น องค์ก ารสหประชาชาติ (United
Nation -UN) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศต่างๆ ในระดับโลก ภายหลังจากหายนะอันใหญ่
หลวงที่เกิดจากน้ามือของมนุษย์ คือ สงครามโลกครั้ งที่ 2 ได้ยุติลง โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1946 อยู่ในลาดับที่ 54“วัตถุประสงค์
ขององค์ การสหประชาชาติ เพื่ อท าให้ เกิ ด สั น ติภ าพและความมั่ น คงระหว่างประเทศ การพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชาติเพื่อบรรลุความร่ว มมือระหว่างประเทศ อันจะนาไปสู่การแก้ปัญหา
ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” โดยความพยายามเหล่านั้นก็เพื่อให้สามารถ
อยู่ ร่ว มกั น ได้ ในฐานะเป็ น หุ้ น ส่ ว นของโลก ซึ่ งก็ คือ ความพยายามสร้างสั น ติภ าพนั่ น เอง แสดงว่ า
สันติภ าพเป็ นแรงผลั กดันให้ มนุ ษย์ พยายามแสวงหาวิ ธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสั นติ ไม่ให้ ฝ่ายที่มี
อานาจเหนือรังแกฝ่ายที่ด้อยกว่า ซึ่งจะทาให้โลกมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
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5. ความสาคัญในฐานะเป็นเครื่องมือที่ทาให้โลกอยู่รอดจากภัยคุกคาม
ภัยคุกคามทาให้เกิดความหวาดหวั่น และสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพ ย์สิน เมื่อ
โลกมีภัยคุกคาม มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย โดยภัยคุกคามโลกแบ่งออกเป็น
2 รูปแบบ คือ ภัยคุกคามแบบเก่า เกิดจากการใช้กองกาลังทหารเข้าทาการรบ และยังรวมไปถึงการ
บ่อนทาลาย ก่อวินาศกรรม จารกรรม หรือที่มีการกระทาในลักษณะรัฐต่อรัฐ เช่น ในยุคสงครามเย็นที่
สหรั ฐ ฯ และสหภาพโซเวี ย ตต่ างมี ส ถานะที่ เป็ น ภั ย คุ ก คามต่ อ กั น ท าให้ ต่ างฝ่ ายต่ างสะสมอาวุ ธ
นิ วเคลี ย ร์จนถึงขั้น สามารถทาลายล้างโลกได้ ภัยคุกคามแบบดั้งเดิมที่มีผ ลกระทบต่อความมั่นคง
แห่งชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน และอธิปไตยเหนือดินแดน เช่น ภัยคุกคามจากลัทธิ ล่าอาณานิคม
หรือการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ส่วนภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งคือ “ภัยคุกคามรูปแบบใหม่”
ภาษาอังกฤษจะใช้คาว่า “Non-Traditional Threat” เป็นภัยคุกคามในทุก ๆ มิติ ไม่ใช่ภัยคุกคาม
เฉพาะมิติด้านการทหารเท่านั้น เช่น ปัญหาโลกร้อนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติและระบบนิเวศน์ หรือการเคลื่อนย้ายทุนจากบรรษัท
ข้ามชาติที่ส่งผลให้ประเทศบางประเทศล้มละลายได้ภายในชั่วข้ามคืน หรือ การก่อการร้ายและการ
ก่อความไม่สงบที่กระทาต่อผู้บริสุทธิ์ด้วยความรุนแรงและสร้างความหวาดกลัว หรือการค้ามนุษย์ข้าม
ชาติ เป็ น ต้ น ภั ย คุ ก คามใหม่ แ สดงออกหลายรูป แบบดั งต่ อ ไปนี้ 1)การแข่ งขั น แย่ งชิ งทรั พ ยากร
(Competition over Resources) 2) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) 3) การเกิดขึ้น
ของชนกลุ่มน้อย จากสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงก่อให้ เกิดการกระจุกตัวของความ
เจริญและความมั่งคั่ง ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในแง่ของคุณภาพชีวิต มีช่องว่างทางสังคม อันนามา
ซึ่งความรู้สึกที่ไม่เท่าเทียมกัน ความอิจฉา ความโกรธ ความเกลียดชัง การเอารัดเอาเปรียบ ความรู้สึก
แปลกแยก และในที่สุดก็มีการแสดงออกที่แตกต่างกัน ทาให้บางกลุ่มใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือใน
การต่อรองหรือสร้างความเท่าเทียม เช่น การอพยพย้ายถิ่นฐานของชนกลุ่มน้อยในประเทศต่างๆ กลุ่ม
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และการก่อการร้าย เป็นต้น ดังในปัจจุบันปัญหาของการก่อการร้ายได้แพร่กระจาย
จนไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ที่เสียชี วิตจากการติดเชื้อเอชไอวีมีมากกว่าผู้ ที่เสียชีวิตจากการก่อการ
ร้าย 4) การขยายอิทธิพลทางทหาร (Global Militarization) ถึงแม้สงครามเย็นยุติลงส่งผลให้เหลือ
ขั้วอานาจเดียว ซึ่งน่าที่จะเป็นผลดีและลดการสะสมอาวุธของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
แต่สถานการณ์ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้ น ทั้งนี้เพราะสหรัฐฯ เองกลับพยายามที่จะก้าวขึ้นมาเป็น
มหาอานาจชาติเดียว จึงส่งผลให้เกิดการขยายอิทธิพลทางทหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลิ่นอาย
ของระบบอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ ก็ ไม่ ได้ จ างหาย มี ห ลายประเทศกลั บ เริ่ม มามองการพั ฒ นาเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ และรวมไปถึงอาวุธที่มีอานาจทาลายล้างสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมี
หรืออาวุธนิวเคลียร์
ภัยคุกคามดังกล่าวทาให้โลกไร้เสถียรภาพ เต็มไปด้วยความหวาดหวั่น ความไม่มั่นคง ส่งผล
กระทบต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีสภาพที่ก่อให้เกิดความรุนแรง ภัยคุกคามจึงเป็นตัวชี้วัด
สภาพการณ์ ที่ ข าดสั น ติภ าพ “ความส าคัญ ของสั น ติภ าพทั้ งทางสั งคม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และ
สิ่งแวดล้อม ล้วนตั้งอยู่บนฐานแนวคิดเกี่ยวกับความอยู่รอดของโลกและมนุษยชาติ เพราะโลกเป็นที่
อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เมื่อโลกปลอดภัย มนุษย์และสิ่งมีชีวิตก็อยู่รอดปลอดภัย ”
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สันติภาพทาให้มนุษย์ไม่เป็นภัยคุกคามต่อกัน ตลอดถึงไม่คุกคามต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนทาให้
เสียสมดุลยภาพ ทาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ความสาคัญในฐานะที่เป็นเป้าหมายของสันติวิธี
ในมาตราที่ 1 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่ สาคัญอันดับแรกของ
การก่อตั้งไว้ว่า “เพื่อธารงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันและกาจัด
การคุกคามต่อสันติภาพ และเพื่อระงับยับยั้งการกระทารุกราน หรือการทาลายสันติภาพโดยวิธีการ
อื่น ๆ และจะดาเนิ น การโดยสั น ติวิธี โดยสอดคล้ องกับหลั กการแห่ งความยุติธ รรม และกฎหมาย
ระหว่างประเทศในการแก้ไขหรือระงับข้อพิพาทหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศอันจะนาไปสู่การ
ทาลายสันติภาพ” กฎบัตรสหประชาชาติมุ่งเน้นให้เกิดสันติภาพ และยุติข้อพิพาทอันจะนาไปสู่ความ
รุนแรงในโครงสร้างระดับบน และยังสามารถเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศที่มีการใช้ความ
รุนแรงอย่างชัดเจน เพื่อยุติความรุนแรงและสร้างสันติภาพขึ้น โดยยึดแนวทางสันติวิธี สันติวิธีจึงเป็น
วิธีการที่จะทาให้เกิดสันติภาพ
7. ความสาคัญในฐานะที่เป็นความมั่นคงของสังคมโลก
นอกจากสันติภาพจะมีความสาคัญต่อโลกเชิงมหัพภาคแล้ว “สันติภาพยังเป็ นยอดของ
ความสงบในทางธรรมและทางโลก เป็นเงื่อนไขของการอยู่อย่างเสถียรภาพทางสังคม การเมือง การ
ต่อสู้ เพื่อการปลดปล่อยมวลมนุษยชาติออกจากแอกของการกดขี่ ขูดรีด การถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
และเพื่อคุณค่าอื่นๆ ในทางสังคม” แม้แต่กฎบัตรสหประชาชาติ “มาตรา 1 ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจะ
ผดุงสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ” ช่วงเวลาที่โลกมีสันติภาพย่อมเป็นช่วงที่โลกอยู่ใน
สถานะของความมั่ น คง ซึ่ ง จะน าให้ โลกมี ค วามมั่ น คง แน่ น หนา และตั้ งอยู่ ได้ อ ย่ า งคงทนถาวร
สันติภาพมีความสาคัญต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ สันติภาพครอบคลุมความมั่นคงทุกด้าน ไม่
ว่าจะเป็นความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านทรัพยากร ความมั่นคงด้านพลังงาน ความมั่นคง
ด้านอาหาร ความมั่น คงด้านสั งคม ความมั่น คงด้านอาหาร เป็ น ต้น สิ่ งเหล่ านี้ จะท าให้ มนุ ษ ย์กั บ
ธรรมชาติและโลกสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคงต่อไป

ภาพที่ 8.1 แผนภาพแสดงโครงสร้างความสาคัญของสันติภาพ
วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-169-

จากภาพความเชื่อมโยงดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสันติภาพมีความสาคัญต่อชีวิต สังคม ธรรมชาติ
และโลก เนื่องจากสันติภาพมีลักษณะเป็นความสงบ เมื่อใดที่มีความสงบย่อมไม่มีการเบียดเบียนหรือ
ทาร้ายกัน ก่อให้เกิดการร่วมมือสร้างสรรค์ พัฒนา และแบ่งปันกันอย่างยุติธรรม ทาให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แม้จะยังมีความขัดแย้งแต่ก็ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน ไม่ทาให้มนุษย์เป็นภัย
คุ ก คามต่ อ มนุ ษ ย์ ด้ ว ยกั น เอง ไม่ เป็ น ภั ย คุ ก คามต่ อ ธรรมชาติ และไม่ เป็ น ภั ย คุ ก คามต่ อ โลกด้ ว ย
สันติภาพจึงเป็ นเป้าหมายของชี วิตและเป็นสิ่งจาเป็นที่สังคมโลกขาดไม่ได้ เพราะถ้าขาดสันติภาพ
เมื่อใดก็จะเกิดความวุ่นวายและเดือดร้อนทันที นอกจากนี้สันติภาพยังเป็นบ่อเกิดหรือความเชื่อทาง
อุดมการณ์ทางศาสนาด้วย เพราะทุกศาสนาล้วนมีแนวทางมุ่งไปสู่สันติ และสันติภาพยังป้องกันไม่ให้
ใช้อานาจในเชิงคุ กคาม เมื่อมีความขัดแย้งรุนแรงสันติภ าพก็จะเป็นอุดมคติห รือเป้าหมายของการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งรุนแรง ดังนั้น สันติภาพเป็นสิ่งสากลที่มีความสาคัญกับมนุษย์ทุกชาติพันธ์ และ
มีความสาคัญต่อความมั่นคงของโลกด้วย

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี
ในวิถี ท างสั งคมมนุ ษ ย์ นั้ น ความขั ด แย้งย่ อ มเกิ ด ขึ้น ได้ เสมอ ในขณะเดี ย วกั น มนุ ษ ย์ ก็ จ ะ
พยายามแสวงหาแนวทางเพื่อนขจัดความขัดแย้งนั้นให้ได้ วิธีการดังกล่าวนั้น มีห ลากหลาย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับ บุคคล สถานที่ และสถานการณ์ในขณะที่ความขัดแย้งเกิดขึ้น เราอาจจะสรุปจากการสังเกต
การขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยทั่วๆ ไปได้ดังนี้
1. การขจัดความขัดแย้ง
1.1 เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น วิธีที่ง่ายที่สุด และไม่นาไปสู่ความรุนแรง คือ การชักจูงด้วย
คาพูดหรือประพฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการไกล่เกลี่ยปรองดอง ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ หากคู่กรณี
ยอมรับการไกล่เกลี่ยปรองดองนั้น ย่อมทาให้สามารถขจัดความขัดแย้งไปได้ วิธีการอย่างนี้ อาจเรียก
ได้ว่า เป็นวิธีการแบบสันติวิธีอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
1.2 ในบางสถานการณ์ เมื่อเกิดความขัดแย้ง ในบางครั้งการไกล่เกลี่ย อาจจะไม่ประสบ
ความสาเร็จ เพราะแต่ละฝ่ายไม่สามารถยอมรับข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยได้ ในกรณีเช่นนี้ การขู่ว่าลง
ทัณฑ์ ก็อาจจะถูกนามาใช้เพื่อขจัดความขัดแย้ง เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไปย่อมกลัวการ
ลงโทษ เพราะการลงโทษย่อมนาความเดือดร้อนมาสู่ตน การขู่ว่าจะลงโทษจึงทาให้สามารถขจั ดความ
ขัดแย้งได้ในบางกรณี
1.3 ความขั ด แย้ งในบางกรณี มี ลั ก ษณะรุ น แรง ซึ่ งคู่ ก รณี ไม่ ยอมรับ วิ ธีก ารไกล่ เกลี่ ย
ปรองดอง หรือแม้กระทั่งการขู่ว่าการลงโทษ ด้วยเหตุนี้ การขจัดความขัดแย้ง จึงกลายเป็นการการทา
ที่รุนแรงต่อบุคคล เช่น การทาร้ายร่างกายหรือฆ่าคน เราจะเห็ นอยู่เสมอจากข่าวหนังสือพิมพ์ หรือ
โทรทัศน์ ว่าวิธีการขจัดความขัดแย้งแบบนี้ เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในสังคมมากยิ่งขึ้น
1.4 การกระทาที่รุนแรงต่อบุคคลและทาลายทรัพย์สิน
1.5 การทาลายทรัพย์สินเท่านั้น
1.6 ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงหรือสันติวิธี
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ในทางปฏิบัติจริงเมื่อเกิดความขัดแย้ง ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์อาจใช้รูปแบบปฏิบัติการแบบ
ใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบปะปนกันได้ ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงเกิดขึ้นภายใต้ขบวนการทัศน์ที่ไม่
ยอมรับความรุนแรงเป็นเพียงทางเดียวที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้ ไม่ยอมรับแม้กระทั่งการถือความ
รุนแรงเป็นทางเลือกสุดท้าย แต่ถือว่าการสันติวิธีหรือการปฏิบัติการไร้ความรุนแรงเป็นกระบวนการใน
การแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงทาให้มีนักคิดหลายท่านที่ได้
ศึก ษาแนวคิ ดสั น ติ วิธีและมี ผ ลงานทางวิช าการออกมาเผยแพร่ ซึ่งแนวคิด เกี่ย วกั บ “สั น ติวิธี ”
เหล่านั้น จะสามารถเป็นแนวทางที่ทาให้เราได้เข้าใจแนวคิดสันติวิธีที่ปรากฏในเชิงทฤษฎีได้ลึกซึ้งขึ้น
2. แนวคิดสันติวิธีของยีน ชาร์ป
ยี น ชาร์ ป (Gene Sharp) เป็ น นั ก วิ ช าการทางด้ านรั ฐ ศาสตร์สั งคมวิ ท ยา ที่ ได้ ศึ ก ษา
เรื่องราวของการต่อสู้โดยใช้ “สันติวิธี” หรือ “Non – violent Action” ที่สาคัญมากคนหนึ่ง เรียก
ได้ว่าเป็ น ผู้ ริเริ่มการศึกษาสั น ติวิธีอย่างเป็ นระบบ สาหรับแนวคิดสั นติวิธีห รือปฏิบัติการไร้ความ
รุนแรงที่ยีน ชาร์ป นาเสนอสามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้ คือ สิ่งแรกที่ยีน ชาร์ป กล่าวถึงและ
เป็ นประเด็นที่ ได้รับการยอมรับ อย่างมาก คือ ทฤษฎีในเรื่องที่มาแห่ งอานาจของผู้ปกครอง ซึ่งยีน
ชาร์ป กล่าวว่า อานาจของผู้ปกครองมาจากการยินยอมเชื่อฟังของผู้อยู่ใต้ปกครองดังนั้น เมื่อใดที่ผู้
อยู่ใต้ปกครองถอนการยินยอมเชื่อฟัง เมื่อนั้นผู้ปกครองก็หมดอานาจ ชาร์ป เขียนไว้ว่า “ความเข้าใจ
อย่างพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของอานาจนั้น มี 2 แนวทาง แนวทางแรกคือการเข้าใจว่า ประชาชน
ขึ้นอยู่กับความตั้งใจดี การตัดสินและการสนับสนุนของรัฐบาลของตนหรือระบบการจัดลาดับชั้นอื่นๆ
ของตน แนวทางที่ตรงข้ามคือการมองว่า รัฐบาลหรือระบบนั้ นขึ้นอยู่กับเจตนาดี การตกลงใจและ
แรงสนับสนุนของมวลประชาชน ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงมีพื้นฐานอยู่บนทัศนะแบบที่ 2 ที่มองว่า
รัฐบาลขึ้นอยู่กับประชาชน อานาจนั้นเป็นพหุภาวะ และอานาจทางการเมืองก็เปราะบาง เพราะ
ขึ้นอยู่กับการเสริมอานาจของกลุ่มต่าง ๆ” อย่ า งไรก็ ต าม การที่ ป ระชาชนจะให้ ก ารสนั บ สนุ น
ผู้ปกครองหรือรัฐบาลหรือกล่าวง่ายๆ ว่า การที่ประชาชนจะยินยอมเชื่อฟังผู้นานั้น ย่อมมีสาเหตุหรือ
แรงจูงใจหลายประการ โดยชาร์ปได้ศึกษาและให้ข้อสรุปเกี่ยว กับสาเหตุของการยินยอมเชื่อฟังของ
ประชาชนไว้ ดังนี้คือ
2.1 นิ สั ย เนื่ อ งจากมนุ ษ ย์มีลั กษณะนิ สั ย ของการเชื่ อฟั ง ซึ่ งได้รับ การฝึ กฝนกัน มาจน
กลายเป็นวิถีปฏิบัติอย่างหนึ่งของมนุษย์
2.2 ความกลั วการลงทัณ ฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการลงทัณฑ์ ต่อปัจเจกชนโดยใช้ความรุนแรง
ต่างๆ หรือการลงทัณฑ์ต่อกลุ่มชน โดยการกดดันทางเศรษฐกิจ สังคม
2.3 พันธะทางใจ โดยที่ประชาชนมีความรู้สึ กถึงความผูกพันทางใจกับผู้ปกครอง โดยการ
ยอมรับในตัวผู้ปกครองหรือระบบการปกครอง
2.4 ผลประโยชน์ ส่ วนบุ คคล เช่น การมีผ ลรางวัล ตอบแทนในการยินยอมเชื่อฟั ง เช่น
ผลตอบแทนทางการเศรษฐกิจ ตาแหน่งหน้าที่หรือชื่อเสียง
2.5 ความรู้ สึ กผู กพั น กับ ผู้ ปกครองในทางจิตวิท ยา ราษฎรอาจมีความรู้สึ กผู กพั น ทาง
อารมณ์กับผู้ปกครอง
2.6 ความไม่ใส่ใจของราษฎรกับนโยบายการปกครองของรัฐบาลประชาชนจะเชื่อฟังโดย
ไม่มีการตั้งคาถามกับอานาจรัฐ ทั้งนี้อาจเพราะขาดจิตสานึกในสิทธิธรรมและหน้าที่ของตน
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2.7 ราษฎรขาดความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นที่มาของความรู้สึกที่ว่า ผู้ปกครองมีคุณสมบัติ
ต่างๆ ที่เหนือกว่าตนเอง
ยีน ชาร์ป กล่าวว่า จากข้อถกเถียงที่ยกมานั้น ทาให้มีเหตุผลที่จะมองการยินยอมเชื่อฟัง
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักแห่งอานาจของผู้ปกครองว่า “เป็นผลรวมระหว่างความกลั วการลงทัณฑ์และการ
ยินยอมโดยเสรี” ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของนักทฤษฎีหลายท่านที่อธิบายว่า การยินยอมเชื่ อฟังเกิด
จากผลรวมของ “การบังคับ” และ “ความยินยอม” ดังนั้นโดยสรุปแล้ว อานาจของผู้ปกครองขึ้นอยู่
กับการได้มา ซึ่งที่มาแห่งอานาจทั้งหลาย และการได้มาซึ่งที่มาแห่งอานาจทั้งหลายก็ถูกกาหนดโดย
ระดับของการยินยอมเชื่อฟั งและการร่วมมือของประชาชน อย่างไรก็ตาม การยินยอมเชื่อฟังและ
การร่วมมือนั้นไม่ใช่สิ่งซึ่งหลีกเลี่ยงมิได้ แต่ถึงจะมีการโน้มนา มีแรงกดดัน และแม้กระทั่งการลงทัณฑ์
การยินยอมเชื่อฟังก็เป็นเรื่องสมัครใจโดยพื้นฐาน เพราะฉะนั้นการปกครองทุกประเภทจึงขึ้นอยู่กับ
การยิ น ยอมพร้ อ มใจของประชาชนที่ จะเชื่ อ ฟั งหรือ มอบอ านาจให้ แ ก่ ผู้ ป กครอง และเนื่ อ งจาก
แหล่งที่มาของอานาจของผู้ปกครองมาจากการยินยอมเชื่อฟังของผู้อยู่ใต้การปกครอง ดังนั้นต้นตอ
ของอานาจของผู้ปกครองก็คือ ประชาชน ด้วยเหตุนี้ ถ้าประชาชนจะถอนอานาจนั้นกลับคืนมาจาก
ผู้ปกครองที่ไม่ดีก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอย่างไรก็ตาม ความคิดและความตระหนักเช่นนี้ไม่ได้เกิด
ขึ้นกับ ผู้คนหรือประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นด้วยมายาคติต่างๆ หรือความเชื่อต่างๆ ที่ได้รับการ
ปลูกฝังกันมา รวมทั้งความกลัวการลงทัณฑ์เพราะผู้ปกครองมีอานาจที่จะให้คุณ ให้โทษกับผู้ อยู่ใต้
ปกครองได้ ด้วยเหตุที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นนั้น เมื่อประชาชนโดยทั่วไปต้องเผชิญกับกลุ่มคนที่
ครองอานาจ และใช้อานาจในทางที่ไม่ถูกต้อง และชอบธรรม ยีน ซาร์ปได้นาเสนอวิธีการสันติวิธีเพื่อ
ต่อสู้กับกลุ่มอานาจนิยมเหล่านั้น โดยเขาได้รวบรวมวิธีการสันติวิธี จากประวัติศาสตร์การต่อสู้อัน
ยาวนานไว้ได้ถึง 198 วิธี ซึ่งสามารถจาแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท ได้แก่
1. การประท้ ว งหรือ ชักจูงโดยไม่ ใช้ ความรุน แรง เป็ น วิธีการในเชิงสั ญ ลั กษณ์ ที่ มี
จุดหมายเพื่อชักจูงฝ่ายตรงข้ามหรือคนอื่นๆ ให้มาเห็นด้วยกับฝ่ายตน หรือเพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่
พอใจของกลุ่ม เช่น การชุมนุมเดินขบวน การเสียดสี ล้อเลียน การส่งจดหมายผนึก
2. การไม่ให้ความร่วมมือ วิธีการนี้อาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่มคือ
2.1) การไม่ให้ ความร่วมมือทางสั งคม คือการปฏิ เสธที่ จะมี ความสั มพั นธ์ทาง
สังคมกับปกติตามบุคคลที่มุ่งจะคัดค้าน การระงับกิจกรรมทางศาสนา คือบุคลากรทางศาสนาหยุดทา
พิธีทางศาสนาแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบางที่ก็ไม่ใช้วิธีการร่วมมือกับกิจกรรมประเพณีและสถาบัน
สังคม บางกลุ่มใช้วิธีอพยพออกเพื่อประท้วง อันเป็นการแสดงออกถึงการไม่รับอานาจของสถาบันทาง
การเมืองโดยสิ้นเชิง
2.2) การไม่ ให้ ค วามร่ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ เป็ น การหยุ ด ยั้ ง หรือ ปฏิ เสธที่ จ ะมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ อย่างเฉพาะเจาะจงอาจแบ่งแยกออกได้ เป็นสองกลุ่มหลักคือ การคว่า
บาตรทางเศรษฐกิจ และนัดหยุดงาน
2.3) การไม่ให้ความร่วมมือทางการเมืองเป็นการปฏิบัติที่จะเข้ามีส่วนร่วมทางการ
เมืองในรูปแบบที่เคยมีภายใต้สภาพการณ์เป็นจริง ในทางปฏิบัติจะต้องมีประชาชนจานวนมากเข้าร่วม
ด้วย การไม่ให้ความร่วมมือทางการเมืองนี้อาจปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือแม้แต่โดยรัฐบาลเอง
ความสาคัญของความไม่ร่วมมือทางการเมืองจะเพิ่มขึ้นตามจานวนของผู้คนที่เข้าร่วม การไม่ให้ความ
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ร่วมมือทางการเมืองมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น การปฏิเสธที่จะช่วยเหลือกองกาลัง
ของรัฐ การคว่าบาตรการเลือกตั้ง
3. การแทรกแซงโดยไร้ความรุนแรง วิธีการประเภทนี้แตกต่างจากสองประเภทแรก
ตรงที่วิธีการนี้เป็นการเข้าแทรกแซงเข้าไปในสถานการณ์ ซึ่งสามารถให้ผลได้ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ
อาจจะแยกสลายหรือแม้แต่ทาลายแบบแผนพฤติกรรมที่มีอยู่นโยบาย ความสัมพันธ์ หรือสถาบันที่
ควรคัดค้าน วิธีการประเภทนี้บางครั้งก็ต่อให้เกิดแบบพฤติกรรม หรือสถาบันใหม่ ที่ประชาชนพอใจ
วิธีการแทรกแซงโดยไร้ความรุนแรงนี้อาจเป็นการมุ่งแทรกแซงทางจิต วิทยา ทางกายภาพทางสังคม
เศรษฐกิจ หรือการเมืองได้ เช่น อาจหมายถึงการอดอาหารประท้ว ง การนั่งยืดเยื้อการ ขวางกัน
พาหนะกีดขวางทางเดิน การยึดพื้นที่ก่อสร้าง การแสดงมหรสพล้อการเมืองเผด็จการ การทุ่ม สินค้า
ตีตลาด การตั้งองค์การเศรษฐกิจแบบใหม่ขึ้นมา การตั้งรัฐบาลหรือสถาบันซ้อน การยอมเข้าคุกจนล้น
หรือแม้กระทั่งการสร้างภาระหนักแก่ระบบการบริการด้วยประการที่ประชาชนจงใจเรียกใช้ บริการ
ล้นหลาม ก็ถือเป็นการแทรกแซงทางการเมืองโดยไร้ความรุนแรงได้ วิธีการที่เป็นการท้าทายโดยตรง
และฉับพลันกว่า 2 วิธีการที่กล่าวมา ถ้าประสบความสาเร็จชัยชนะมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการ
วิธีการก่อนหน้านี้ เพราะการแทรกแซงโดยตัวของมันเองมีผลทางแยกสลายซึ่งยากจะมีสิ่งใดทนทาน
ได้ในระยะยาว แต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสาเร็ จอย่างรวดเร็วเสมอไป เพราะใน
บางที่ก็อาจนามาซึ่งการปราบปรามอย่างรุนแรงและรวดเร็วกว่า
วิธีการทั้ง 3 ประเภทคือการชักชวน การไม่ให้ความร่วมมือ และการแทรกแซงโดยไม่ใช้ความ
รุนแรง มีการปฏิบัติตัวอย่างมาแล้วในอดีต เป็นการดาเนินนโยบายแบบจงใจเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในสถานการณ์ขัดแย้งขณะนั้น วิธีการดังกล่าวนี้แพร่หลายไปทั่ง โดยการมีการปรับปรุงให้
เหมาะกับสภาพแวดล้อมกับ สภาพแวดล้อมใหม่บ้าง วิธีการทั้งหมดล้วนมีรากฐานแบบทฤษฎีแห่ ง
อานาจที่ว่า อานาจดารงอยู่ได้ด้วยการยอมรับเชื่อฟังประชาชน ฝ่ายประชาชนนั้นเองเป็นผู้ใช้อานาจ
ในการเชื่อฟังตนเอง การยุติการเชื่อฟังจึงเป็นการใช้อานาจเพื่อลดทอนหรือแยกสลาย อานาจเดิม
นั้นเอง
ยีน ซาร์ปได้พยายามที่จะอธิบายเพิ่มเติมว่า หากปฏิบัติการประสบความสาเร็จ จะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งในสามแนวทางใหญ่ดังนี้
1. การเปลี่ยนทัศนะ เมื่อใช้ปฏิบั ติไร้ความรุนแรงแล้วฝ่ายตรงข้ามจะมี ปฏิกิริยาต่อ
การกระทาไร้ความรุนแรง จนในที่สุดจะเกิดทัศนะใหม่ขึ้นโดยให้การยอมรับต่อเป้าหมายของผู้ปฏิบัติ
เหล่านั้น ดังที่เกิดในการขับไล่ประธานาธิบดี มาร์กอส แห่งฟิลิปปินส์ เมื่อปี 1986
2. การโอนผ่อนตาม คือฝ่ายตรงข้ามยอมตามข้อเรียกร้องและปรับเปลี่ยนเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น โดยมิได้เปลี่ยนทัศนะของตัวเองแต่อย่างใด ตัวอย่างในกรณีนี้เช่น การนัด
หยุดงานทาให้โรงงานไม่สามารถดาเนินงานต่อไปได้ โรงงานก็ขาดทุนผู้บริหารจึงยอมขึ้นเงินเดือน
เพราะเห็นว่าจะเกิดผลเสียหายเชิงธุรกิจน้อยที่สุด
3. การบังคับโดยใช้ความรุนแรง ปฏิบัติการไร้ความรุ นแรงอาจทาให้อานาจของคู่
ต่ อ สู้ ลดทอนหรื อ ถู ก ท าลายลง จนไม่ ส ามารถจะควบคุ ม สถานการณ์ ได้ เช่ น การพ่ า ยแพ้ ข อง
ประธานาธิบดี มาร์กอสต่อพลังชาวฟิลิปปินส์ บางส่วนก็เป็นผลมาจากการที่ฐานค้าจุนอานาจของตน
ถูกลดทอนลงไป กาลังส่วนใหญ่ที่เคยสนับสนุนมาร์กอสยุติการเชื่อฟังประธานาธิบดีมาร์กอสจึงต้อง
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พ่ายแพ้และเดินทางออกนอกประเทศ นั่นหมายถึงว่ามาร์กอสถูกบีบให้พ่ายแพ้ด้วยปฏิบัติการไร้ความ
รุนแรงอันทาให้อานาจของมาร์กอสต้องถูกแยกสลาย
จากทัศนะคติข้างต้นจะเห็นว่ายีน ชาร์ป ได้ พยายามนาเสนอแนวทฤษฎีการต่อสู้แบบไร้
ความรุน แรงในฐานะเป็ น ปรากฏการณ์ ธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ ชาร์ปพยายาม
ชี้ให้เห็นว่า การต่อสู้แบบไม่ใช้ความรุนแรงหรือสันติวิธีนั้น คือทางเลือกหนึ่งของการต่อสู้ เหมือนกับ
ที่การใช้ความรุนแรงเป็นยุทธวิธีที่เป็นทางเลือกใหม่ที่มนุษย์ผู้ใช้สติปัญญา ผู้ที่เคารพในชีวิตของเพื่อน
ร่วมโลก ผู้ตระหนักถึงภัยที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการใช้ความรุนแรงได้ลงความเห็นร่วมกันว่า เป็นการต่อสู้
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถนาสันติสุขมาให้มนุษย์อย่างแท้จริง
จะเห็น ได้ว่า สัน ติวิธีในทัศนะของยีน ชาร์ป เป็นการเสนอโดยเน้นในแง่ของวิธีการต่อสู้
ทางการเมือง และตั้งอยู่บ นฐานคติที่ว่า ในเมื่อมนุษย์สามารถพัฒ นาขบวนการต่อสู้แบบใช้ความ
รุนแรงจนมีประสิทธิภาพที่จะทาลายล้างโลกได้ภายในพริบตา เช่น การใช้ระเบิดปรมาณู แล้วทาไม
มนุษย์จะไม่สามารถคิดค้นวิธีการต่อสู้ แบบใหม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองแบบเดียวกัน
แต่โดยวิธีการที่ชาญฉลาดกว่า และไม่เป็นการทาลายล้างมนุษยชาติด้วยกันเอง นั่นคือปฏิบัติการไร้
ความรุนแรงซึ่งถ้ามนุษย์ทาได้ เช่นนี้ การแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ของมนุษย์ก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น
และจะนามนุษย์ไปสู่โลกที่มีสันติสุขมากขึ้น
3. แนวคิดสันติวิธีของโยฮัน กัลตุง
โยฮัน กัลตุง (Johan Galtung) เป็นนักวิชาการด้านสันติภาพอีกท่านหนึ่งที่มีความสาคัญ
มากในแง่ของการศึกษาพุทธศาสนาโดยใช้ทฤษฎีสันติภาพ และนามาซึ่งข้อเสนอแนะในการใช้พุทธ
ศาสนาเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และสร้างสันติภาพเชิงโครงสร้ างแก่สังคม ในหนังสือ
ชื่อ พุทธสันติวิธี : ทฤษฎีเชิงโครงสร้าง รวมทั้งบทความที่มีชื่อเสียงมากของกัลตุงชื่อ “ความรุนแรง
สันติภาพ และการวิจัยสันติภาพ” (Violence, Peace, and Peace Research) ตีพิมพ์ใน Journal
of Peace Research, vol.6 ปี ค.ศ.1969 กั ล ตุ ง ได้ ก ารน าเสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ขอบข่ า ยทาง
สันติภาพของมนุษย์ว่า สันติภาพซึ่งเป็นเพียงภาวะที่ปลอดสงครามนั้นยังเพียงพอ แต่ต้องเป็นภาวะที่
ไม่มีการกระทารุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์ ความรุนแรงในทัศนะของกัลตุงไม่ใช่เพียงความรุนแรงทางตรง
อันเกิดจากการกระทาระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรุนแรงทางโครงสร้างอันเกิดจากระบบ
สังคมที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย กัลตุงกล่าวว่า ถ้าปฏิบัติการสันติวิธีได้รับการยกย่องอย่างสูง เพราะเป็น
ปฏิบัติการที่ต่อต้านการใช้ความรุนแรง ดังนั้น ทัศนะหรือนิยามของความรุนแรงจะต้อ งกว้างขวาง
พอที่จะครอบคลุมความหมายที่หลากหลายของการใช้ความรุนแรง ขณะเดียวกันก็ต้องชัดเจนเพียง
พอที่จะเป็นฐานสาหรับการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กัลตุงได้แบ่งความต้องการขั้นพื้นฐานทั้ง 4
ประการนี้ ไม่ได้รับการตอบสนองหรือได้รับไม่เพียงพอ มนุษย์จะอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับความ
รุ น แรง ความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานดั งกล่ าวคื อ การด ารงชี วิ ต (Survival) การมี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี
(Welfare) การมี เสรี ภ าพ (Freedom) และการมี เอกลั ก ษณ์ แ ละความรู้สึ ก มี ค วามหมายในชี วิ ต
(Identity) กัลตุงมองว่า การที่มนุษย์ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ประการ
หรือไม่สามารถที่จะสนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐานดังกล่าวให้แก่ตัวเองอย่างเพียงพอนั่นเอง จึง
ทาให้ มนุ ษ ย์ เกิด ความขัดแย้ ง และความรุน แรงขึ้น ในสั งคม ด้ ว ยเหตุ นี้ ความต้องการขั้น พื้ น ฐาน
ดังกล่ าวจะเป็ น ตัวเร่งที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ง และความรุ นแรงขึ้น ซึ่งลั กษณะแห่ งการเกิดความ
วิชาวิถีแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-174-

รุนแรงมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ความรุนแรงทางตรง เช่น การถูกทาร้ายร่างกาย การถูกวิ่งราวทรัพย์ และ
ความรุนแรงทางโครงสร้าง เช่น การที่เด็กจานวนมากต้องเสียชีวิตเพราะขาดอาหาร ในขณะที่มีคน
จานวนมากมีอาหารรับประทานเหลือเฟือ นอกจากนั้น กัลตุงมองว่า ผลของความรุนแรงนอกจากจะ
เป็นผลทางร่างกายหรือทางวัตถุแล้ว ยังส่งผลทางจิตใจอีกด้วย
กัลตุงได้ใช้แนวคิดดังกล่าวนั้นมาเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของสังคมมนุษย์
โดยกั ล ตุ งได้ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บหลั ก การของศาสนาต่ างๆ โดยใช้ ค่ าความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะน าไปสู่
สันติภาพเป็นตัววัด และในที่สุดกัลตุงพบว่า พุทธศาสนามีอัตราความเป็นไปได้ที่สามารถนาไปสู่การ
ป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดความรุนแรงของมนุษย์ได้มากว่าศาสนาอื่นๆ และถ้ามนุษย์ใช้วิถีพุทธใน
การดาเนินชีวิตก็จะนามาซึ่งสันติภาพของโลกได้ จากความคิดนี้ กัลตุงได้เขียนหนั งสือ พุทธสันติวิธี :
ทฤษฎีเชิงโครงสร้างขึ้น โดยใช้ทฤษฎีสันติภาพเป็นฐานในการทาความเข้าใจปรัชญาพุทธศาสนา
กัลตุงมองว่า แนวปรัชญาของพุทธศาสนานั้นยังสามารถพัฒนาไปได้อีกมาก ในแง่ของการให้
ความหมายและในแง่ของการนาไปใช้แก้ปัญหาความรุนแรงของมนุษยชาติ กัลตุงมองว่า ข้อปฏิบัติใน
การไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรือการปฏิบัติมังสวิรัติ และการห้ามดื่มสิ่งมึนเมาของพุทธศาสนาเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ เพราะข้อปฏิบัติเหล่านี้มีปรัชญาเบื้องหลังที่ลึกซึ้ง นั่นคือ การทาให้มนุษย์
มีความกลมกลืนกับธรรมชาติและมนุษย์มีความกลมกลืนกับธรรมชาติก็จะนามาซึ่งเอกภาพของสรรพ
สิ่งในโลก เมื่อความเป็นเอกภาพของสรรพสิ่งไม่ได้จากัดขอบเขตอยู่ที่มนุษย์ แต่มีความพยายามในการ
ขยายขอบเขตไปยังปริมณฑลของธรรมชาติด้วย เมื่อนั้นโลกก็จะมีสันติภาพอย่างแท้จริง
ทฤษฎีสันติภาพในทัศนะของกัลตุงตั้งอยู่บนแนวความคิดเรื่อง “แอนโทรปี” (Entropy) หรือ
“ความไร้ระเบียบ” หรือสภาวะแห่งความซับซ้อนคือลักษณะการมีองค์ประกอบที่หลากหลายและการ
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ร ะหว่ างองค์ ป ระกอบในหลายๆ รูป แบบ อาจพู ด ได้ ง่ายๆ ว่า “แอนโทรปี ” ก็ คื อ
ลักษณะของ “พหุนิยม” (Pluralism) เนื่องจาก “ความไร้ระเบียบ” ในที่นี้ไม่ได้มีประเด็นอยู่ที่ความ
ยุ่ งเหยิ งซึ่ ง เป็ น ความหมายนั ย ลบ แต่ ห มายถึ ง “ความซั บ ซ้ อ นอย่ า งสู งของระบบ นั่ น คื อ การมี
องค์ประกอบที่มากมายและหลากหลาย ซึ่งแต่ละส่วนจะมีปฏิสัมพันธ์กันนานารูปแบบ”
กัลตุงมองว่า ลักษณะโครงสร้างของโลกปั จจุบันมีความผิดพลาดเนื่องจาก “แอนโทรปี ”
และมองว่าความเป็ น ระเบี ย บที่ เห็ น อยู่จากตัว อย่างการปฏิ สั ม พัน ธ์ของชาติ ต่างๆ นั้น ตั้งอยู่บ น
พื้นฐานของการ “ลดจานวน” การรวมศูนย์ ทาให้ปฏิสัมพันธ์ของระบบมีจานวนจากัด และทาให้มี
แนวโน้มที่เป็น ความสัมพัน ธ์ในทางลบหรือเป็นปฏิปักษ์กัน เกิดการทานอานาจกันด้วยอาวุธ และ
อานาจอื่นที่มีอยู่ในมือ ซึ่งเป็นภาวะที่พร้อมจะประหัตประหารกั น กัลตุงยกตัวอย่าง “การประชุมสุด
ยอด” ของชาติมหาอานาจ และมองว่า ข้อตกลงเรื่องการลงอาวุธของชาติมหาอานาจเหล่านั้น ที่จริง
อาจเป็นฉากบังตาเพื่อกลบเกลื่อนข้อตกลงเรื่องการสะสมอาวุธก็ได้
พร้อมกันแนวความคิดข้างต้น กัลตุงได้นาเสนอ “ทางเลือกใหม่” ให้กับสังคม คือสิ่งที่เรียกว่า
สันติภาพเชิงโครงสร้าง โดยได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสันติภาพไว้ว่า
1. สันติภาพไม่ได้เป็นเพียงสันติภาพในระหว่างระดับประเทศหรือรัฐชาติเท่านั้น แต่
หมายถึงสันติภาพในสังคม สันติภาพระหว่างและภายในตัวมนุษย์ และสันติภาพระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ เป็นสันติภาพที่ครอบคลุมทั้งธรรมชาติ มนุษย์ สังคม และโลก กัลตุงมองว่าทั้งหมดนี้จะ
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สามารถอยู่รวมกันอย่างสันติได้ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ “ความหลากหลาย (ในส่วนต่างๆ ของ
ความสัมพันธ์และตัวผู้กระทา) และการพึ่งพาอาศัยระหว่างกันและกัน (Symbiosis)”
2. ความหลากหลายและการพึ่งพาในธรรมชาตินามาซึ่งความสมดุลทางนิเวศและสิ่ง
นี้ทาให้เกิดการสร้างสรรค์ ทาให้เกิดสังคมพหุนิยมและทาให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
3. การพึ่งพากัน และกันในธรรมชาติเป็นการพึ่ งพาในแนวนอนไม่ใช่การพึ่งพาใน
แนวตั้ง ไม่ใช่การพึ่งพาของผู้อ่อนแอกว่าต่อผู้แข็งแรงกว่าดังนี้จึงไม่เกิดการครอบงาของผู้แข็งแรงต่อผู้
ที่อ่อนแอกว่า
จากสมมติ ฐ านข้ า งต้ น กั ล ตุ งก็ ได้ ชี้ ให้ เห็ น ภาพในด้ านตรงข้ า มของการที่ โ ลกขาดความ
หลากหลายและการดารงอยู่อย่างพึ่งพา ซึ่งกัลตุงมองว่าทาให้โลกคล้ายอยู่ในภาวะสงคราม การที่แต่
ละฝ่ายต่างพยายามควบคุมการใช้ความรุนแรงโดยการถ่วงอานาจ โดยมีรากฐานนโยบายที่ตั้งอยู่บน
การใช้อาวุธ ทาให้ เกิดการแข่งขัน กันสะสมอาวุธ และนาไปสู่ สงครามทั้งโดยคู่กรณี และโดยการใช้
ตัวแทน เช่น การขายอาวุธให้แก่โลกที่ 3 ของประเทศมหาอานาจต่างๆ ซึ่งกัลตุงมองว่าเป็นการนา
ความหายนะมาให้แก่มนุษยชาติ และมองว่า สิ่งนี้คือแนวโน้มของโลกที่ผู้ใฝ่หาสันติภาพจาเป็นต้อง
ทวนกระแส
จากการศึกษาแนวคิดสันติภาพเชิงโครงสร้างของกัลตุงพบว่า กัลตุงมุ่งเน้นความสัมพันธ์ของ
สั งคมในเชิ งพหุ นิ ย ม การเคารพความแตกต่ าง และการใช้ลั ก ษณะของความแตกต่ างให้ เกิดการ
สร้างสรรค์ ภาพในอุดมคติของกัลตุง คือ “ถ้า” มนุษย์ความร่วมมือร่วมใจกันและกัน และมีทัศนะที่
ดาเนินไปในทางเดียวกัน โดยใช้พุทธศาสนาเป็นฐานคติในการก่อให้เกิดทัศนะดังกล่าว สันติภาพของ
โลกก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง
กั ล ตุ งมองว่ า หลั ก การมองโลกของพุ ท ธศาสนามี ค วามเคลื่ อ นไหว (พลวั ต ) และความ
ซับ ซ้อนสู ง ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวทฤษฎีสั นติภ าพในทัศนะของกัล ตุงเอง ดังนั้น พุ ทธศาสนาจึงมี
คุณสมบัติที่นาไปสู่การมีสันติภาพได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักคาสอนพื้นฐานของพุทธศาสนา
เรื่อง อนัตตา เมตตากรุณ า ขัน ติธรรม มัชฌิมาปฏิ ปทา และอนิจ ตา เป็นประเด็นที่ กัลตุงมองว่า
สอดคล้องกับความคิดสันติภาพเชิงโครงสร้าง เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวนั้น เป็นแนวคิดที่ทาให้มนุษย์
สามารถดารงอยู่บนฐานของความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ได้อย่างกลม
กลื่นกับสรรพสิ่งได้เป็นอย่างดี
ในขณะเดียวกันประเด็นที่สาคัญมากอีกประเด็นหนึ่งและสอดคล้องอย่างมากกับแนวคิดของ
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่าด้วยความขัดแย้ง คือ การที่กัลตุงมองว่า แนวคิดของพุทธศาสนามีลักษณะ
เป็นวิภาษวิธีค่อนข้างสูง เพราะพุทธปรัชญามองว่าโลกนี้เต็มไปด้ วย “ความขัดแย้ง ” กัลตุงจึงได้
สรุปว่า จากมุมมองของนักทฤษฎีสันติภาพ มนุษย์ไม่จาเป็นต้องต่อสู้กับความขัดแย้ง ทุกประการ
เพียงเพื่อระบบใดระบบหนึ่ง หากการที่มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในโลกที่มีความหลากหลายต่างหาก
เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา ดังนั้นแนวคิดของพุทธศาสนาจึงไปด้วยกันได้อย่างดีกับ แนวคิดของนักทฤษฎี
สันติภาพและสันติวิธี
4. แนวคิดสันติวิธีของมหาตมะ คานธี
สันติวิธีในแบบของคานธี เริ่มปรากฏเป็นที่รู้จักอย่างเป็นรูปธรรมในแอฟริกาใต้ เมื่อ ค.ศ.
1906 โดยการต่อต้านการกดขี่ของพวกนิยมผิวขาวที่กระทาต่อชาวอินเดียที่อยู่ในแอฟริกาใต้ และ
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เมื่อกลับมาอยู่ในอินเดียนั้น คานธี ก็ใช้แนวทางสันติวิธีหรือที่เรียกว่า “สัตยาเคราะห์” ในการต่อสู้กับ
อังกฤษจนสามารถเรียกร้องเอกราชคืนให้แก่อินเดียได้ในที่สุด การที่จะเข้าใจสันติวิธีของมหาตมะ
คานธีได้อย่างแจ่มชัดนั้น จาเป็นอย่างที่จะศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักๆ 3 ประการ
ด้วยกัน กล่ าวคือ สั ตย์ (Satya) อหิ งสา (Ahimsa) และสัตยาเคราะห์ (Satyagraha) หรือพลังแห่ ง
สัจจะ สัตย์ หรือ “สัจจะ” นั้น คานธีถือว่าเป็นสัจจะอันสูงสุดที่แสดงถึงเอกภาพของชีวิตทั้งมวล สัตย์
หรือสัจจะคือการแสดงออกในรูปลักษณ์แห่งความรักและการรับใช้สรรพสัตว์ “สัตย์” ที่คานธีเสนอนี้มี
ความหมายในเชิงอภิปรัชญา โดยเฉพาะเมื่อท่านเสนอว่า “สัจจะคือพระเป็นเจ้า” ความเชื่อนี้ช่วยให้
คานธี ประจั กษ์ถึงพระเป็ น เจ้ าอย่ างซึ่งหน้ า ข้าพเจ้ารู้สึ กถึงพระองค์ในทุก อณู ของร่างกาย สิ่ งที่
สามารถชี้ให้ เห็ น ถึงความจริงที่ว่า “ท่านให้ ความส าคัญกับสั จจะอย่างสู งส่ง ” ก็คือ ก่อนที่ท่านจะ
เดินทางไปเรียนกฎหมายที่ประเทศอังกฤษ ท่านเคยให้สัตย์สาบานแก่มารดาไว้ว่า จะไม่ แตะต้องสุรา
เนื้อสัตว์ และสตรี และท่านก็ได้มีความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะรักษาสัจจะ
จะอย่างไรก็ตามคานธีมีความเชื่อมั่นว่าสัจจะ หรือสัตย์ดารงอยู่ในชีวิตและสรรพสิ่ง ฉะนั้น
ความดีงามจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเราทาลายชีวิตและสรรพสิ่งนั้น ด้วยเหตุนี้ “อหิงสา” จึงถือได้ว่าเป็น
แนวทางเดียวเท่านั้นที่จะทาให้มนุ ษย์เข้าถึง “สัจจะ” ได้ ทั้งที่ในความเป็นเป็นจริงแล้ว อหิ งสามี
สมรรถภาพพร้อมที่จะโจมตีคู่ต่อสู้ได้ แต่อหิงสาไม่ทาเช่นนั้น เพราะอหิงสาเป็นการฝึกและบังคับใจไม่
ยอมให้มีการทาร้ายหรือแก้แค้นผู้ใด อย่างไรก็ตาม อหิงสามิใช่เป็นการยอมจานนหรือสิโรราบ หากจะ
มีการยอมจานนหรือสิโรราบแล้วไซร้ การใช้หิ งสาหรือกาลังจะดีกว่า ฉะนั้น เงื่อนไขที่ส าคัญของ
อหิ งสา หรือการไม่ใช่ความรุ น แรงก็คือ การสร้า งความเป็ นธรรมให้ แก่ชีวิตทุ กชนิ ด และทุ กระดั บ
สาเหตุ ที่เป็ น เช่น นี้ ก็เพราะว่า การใช้ความรุน แรงนั้ นเป็ น สิ่ งที่ แสดงให้ เห็ น ถึงการล่ ว งละเมิ ดสิ่ งที่
เรียกว่า “สัจจะ” ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุด ฉะนั้น คานธีจึงได้สรุปว่า การไม่ใช้ความรุนแรงหรืออหิงสา “จะ
เป็นพลังที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวของชีวิต ” และ “ที่ใดมีอหิงสาที่นั่นย่อมมีสัจจะ และสัจจะก็คือพระ
เป็นเจ้า”
สาหรับ “สัตยาเคราะห์” หรือ “พลังแห่งจิตวิญญาณ” หรือ “พลังแห่งสัจจะ” หรือ “การดื้อ
เพ่ง” นั้นอาจกล่าวได้ว่า คือ พลังของสัจจะที่แสดงออกผ่านอหิงสา การที่จะเข้าใจสัตยาเคราะห์ว่า
เป็ นเพียงวิธีการอย่างหนึ่งในการต่อสู้ดูจะไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้คานธีจึงชี้ให้ เห็ นว่า “หัวใจ” ของ
สัตยาเคราะห์ก็คือ “การอุทิศชีวิตให้แก่สิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้อง” ฉะนั้นการตายจากร่างกายของผู้ปฏิบัติ
สัตยาเคราะห์นั้น เป็นการตายที่เกิดขึ้นก่อนที่ศัตรูจะพยายามฆ่าเขา สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า เขา
เป็นอิสระจากการยึดติดกับร่างกาย และเพียงมีชีวิตอยู่กับชัยชนะแห่งจิตวิญญาณเท่านั้น จากกรอบ
แนวคิดในเชิงนามธรรมดังกล่าว เขาจึงได้ชี้ให้เห็นแง่มุมในเชิงปฏิบัติที่จะทาให้ประสบความสาเร็จ
เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า
1. ผู้ปฏิบัติสัตยาเคราะห์จะต้องไม่มีความเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามอยู่ในใจ
2. ประเด็นในการต่อสู้จะต้องเป็นประเด็นที่มีเนื้อหาจริงจังเป็นเรื่องที่ถูกต้องตาม
ทานองคลองธรรม
3. ผู้ปฏิบัติสัตยาเคราะห์จะต้องทนทุกข์ทรมานจนถึงที่สุด
4. การสวดภาวนาเป็นปัจจั ยสาคัญอย่างยิ่งต่อสัตยาเคราะห์ เฉพาะศรัทธาในพระ
เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่จะเป็นต่อสัตยาเคราะห์
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ฉะนั้น เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะพบว่ารากฐานของอหิงสาของมหาตมะ คานธีนั้น เริ่มต้น
จากศรัทธาในสัจจะ หรือพระเป็นเจ้าซึ่งดารงอยู่ทุกหนทุกแห่ง ดังนั้น จะไม่อาจจะใช้ความรุนแรงต่อ
ชีวิต ของฝ่ ายตรงข้ามได้ ไม่อ าจเกลี ยดชั งเขาได้ แต่ ที่ ต้ อ งเป็ น ศัต รูด้ ว ยคื อ ความชั่ ว และความอ
ยุติธรรมต่างๆ การต่อสู้กับความอยุติธรรมเหล่านี้จักต้องใช้อหิงสาเป็นหลัก และพร้อมที่จะเผชิญกับ
ความทุกข์ยากในลักษณะต่างๆ ซึ่งจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติสัตยาเคราะห์ หรือผู้ที่ ใช้อหิงสามี
ศรัทธาในพระเป็นเจ้าหรือสัจจะ ซึ่งสิ่งที่เป็นข้อมูลยืนยันแนวคิดดังกล่าวข้างต้นก็คือสถานการณ์การ
ต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดีย ที่คานธีได้ชี้ให้เห็นว่า “หากท่านคิดว่าเราจะสามารถได้เอกราชมาด้วย
วิธีการไม่ใช้ความรุนแรง นั่นก็หมายความว่า ผู้คนจานวนมากในประเทศจะต้องจัดองค์กรกันด้วยการ
ไร้ความรุนแรง ถ้าปราศจากคลื่นมหาชนที่หันมาใช้อหิงสาแล้ว เราก็ไม่อาจเป็นไทแก่ตัวโดยอาศัย
เส้นทางแห่งการไม่ใช่ความรุนแรงได้ ” ซึ่งแนวคิด และการปฏิบัติการที่ไร้ความรุนแรงดังกล่าวนั้น
ทาให้ประเทศอินเดียได้รับเอกราชในที่สุด
5. สันติวิธีของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
สัน ติวิธีในทัศนะของพระธรรมปิฎ ก (ป.อ.ปยุตฺโต) นั้น มีนัยที่ครอบคลุ มสั นติวิธีทั้ง 2
ประเภทดังที่ได้นาเสนอแล้วในเบื้องต้น ซึ่งเป็นการใช้สันติวิ ธีเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการ
ใช้สั น ติวิธีเพื่ อเป็ น วิถีท างในการดาเนิน ชีวิต แต่เมื่อกล่ าวถึง “ความขัดแย้ง” ท่านมองว่า “เป็ น
ปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสิ่งทั้ งหลายมีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวจะให้เกิดความ
ขัดแย้งกัน แต่ถึงกระนั้น ความแตกต่างจะทาให้เกิดความหลากหลาย และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
หากจะแปรผลของความแตกต่างนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ทาให้เกิดแง่คิด และมุมมองใหม่ๆ
ซึ่งการมองในลักษณะนี้ ค่อนข้างจะสอดรับกับแนวคิด “พหุนิยม” ของกัลตุง จะอย่างไรก็ตามท่านก็
ชี้ ให้ เห็ น ถึ ง จุ ด เด่ น ของความขั ด แย้ งว่ า ความขั ด แย้ งนั้ น ควรจะก่ อ รู ป ขึ้ น มาจากเจตนาที่ ดี มี
จุดมุ่งหมายเพื่อความดีงาม และความก้าวหน้า และความร่มเย็นของสังคม แนวคิดเช่นนี้ หากจะ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ “ความขัดแย้งในเชิงบวก”
ในขณะเดียวกัน ประเด็นที่ น่าสนใจที่น่ าสนใจซึ่งพระธรรมปิฎ กได้นาเสนอเพิ่ มเติมก็คือ
“การขัดแย้งและสงครามนั้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์” สิ่งที่ท่านนามายืนยันข้อสมมติฐานข้างต้นก็คือ
“หากย้ อนดูจากประวัติศาสตร์ของโลกที่ผ่านมา เช่น “สังคมตะวันตกมีการรบราฆ่าฟั น และทา
สงครามกันอยู่ตลอดเวลา” และสิ่งที่สามารถยืนยันข้อสมมติฐานดังกล่าวได้อีกประการหนึ่งก็คือ ก่อน
คริสตกาลจนถึง ค.ศ.1980 จะพบว่าโลกต้องเผชิญกับสงครามใหญ่ประมาณ 2,400–3,500 ครั้ง และ
สงครามใหญ่ๆ ในช่วงดังกล่าว มีคนตายเพราะสงครามโดยตรงไม่นับพลเรือนที่บังเอิญตายลงไป หรือ
ผู้ที่ตายโดยผลของสงครามทางอ้อม เช่น อดอยาก ซึ่งมียอดสูงถึง 1.1 พันล้านคน
แต่นักวิชาการบางท่านมองว่า การที่ประชาชนทั่วไปมักจะมองว่า “สงครามเป็นเรื่องปกติ
ของมนุษย์” นั้น เกิดจากการที่สังคมมนุษย์ทั่วไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระบวนทัศน์ชนิดหนึ่งที่
มองว่าความรุนแรงหรือสงครามเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปั ญหาหรือความขัดแย้งต่างๆ ได้ “การกล่าวว่า
ความรุนแรงหรือสงครามเป็นวิธีการแก้ความขัดแย้ง “วิธีสุดท้าย” หรือ “วิธีการที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด” นั่น เป็นการคิดภายใต้กระบวนทัศน์ชนิดหนึ่งเท่ านั้น มิใช่ความเป็นจริงชนิดที่ท้าทายไม่ได้แต่
ประการใด”
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ถึงกระนั้นประเด็นซึ่งถือได้ว่า “เป็นที่มาของความขัดแย้ง ” พระธรรมปิฎ ก (ป.อ.ปยุตฺโต)
มองว่าเกิดจาก ตัณหา มานะ ทิฐิ ซึ่งเป็นตัวจักรสาคัญที่ทาให้มนุษย์ออกไปแสดงบทบาทต่างๆ ที่ทา
ให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ลิดรอนสันติภาพหรือทาลายสันติ และเนื่องจากกิเลส 3 ตัว นี้ก่อตัวขึ้นในจิตใจ
ของมนุ ษ ย์ เพราะฉะนั้ น ในที่ สุ ด ก็ ต้ อ งแก้ ปั ญ หาที่ จิ ต ใจของมนุ ษ ย์ เพราะฉะนั้ น ในที่ สุ ด ก็ ต้ อ ง
แก้ปัญหาที่จิตใจของมนุษย์ และการแก้ปัญหาที่จิตใจของมนุษย์จะทาได้ก็ด้วยการพัฒนามนุษย์ คือ
การให้มนุษย์เป็นคนที่ดีขึ้น และการดีขึ้นของมนุษย์นั้นก็ต้องประกอบด้วยทั้งในด้านพฤติกรรมคือการ
กระทา จิตใจ และปัญญา
ทาอย่างไรประเด็นปัญหาความขัดแย้งอันจะนาไปสู่ ความรุนแรงจึงจะได้รับการเยียวยาหรือ
แก้ไข พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) มองว่า การรู้ถึงภูมิหลังอันเป็นที่มาในทุกๆ มิติ จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะ
ช่วยให้มนุษย์ไม่ละเมิดต่อกัน และไม่ปิดโอกาสแก่กันและกันในการที่จะมีชีวิตอยู่รอด ในสังคมใด ถ้า
มนุษย์ไม่คานึงถึงสิทธิของกันและกัน ปล่อยให้มีการละเมิดต่อชีวิตต่อทรัพย์สิน มีการกีดกัน แบ่งแยก
ทาให้ บุ คคลขาดอิสระ เสรีภ าพ ขาดความเป็นเอกภาพ ในขณะเดียวกัน ในความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์นั้น อาจจะใช้การประนีประนอมกัน แต่มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะประนีประนอมกับสัจธรรมได้
เพราจะเป็ น การสร้ า งก าแพงกั้ น ตั ว เองไม่ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง ความจริ ง ที่ เ ป็ น จริ ง นี้ ก็ เ พราะว่ า การ
ประนีประนอมไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้ มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ดีอย่างแท้จริง เพราะแต่ละฝ่ายต้องยอมเสีย
บางอย่างเพื่อให้ตนได้บ้าง หรือเพื่อจะได้ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ต่างฝ่ายจึงต้องยอมเสียอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จึงต้องมีความจาใจอยู่ในตัว
หากการประนีประนอมไม่ทางออกที่ดีที่สุด ทฤษฎีใดควรจะเป็นให้คาตอบที่ ดีที่สุด พระธรรม
ปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) มองว่า “การประสานกลมกลืนเข้าด้วยกัน (Harmonize) คือ ไม่มีหรือไม่เหลือ
ความขัดแย้ง เมื่อมีความขัดแย้งก็จัดจนกระทั่งลงตัว คือเข้ากันได้ดี ทุกอย่างประสานกลมกลืน โดย
องค์รวมต่างๆ อยู่ในตาแหน่งที่ถูกต้อง และมีความสัมพันธ์ที่ถู กต้อง พร้อมทั้งทาหน้าที่ถูกต้องต่อกัน
ส่งต่อประสานกันได้ดี” ซึ่งการประสอดประสานจะทาให้มนุษย์มีการพัฒนาจิตปัญหาให้หลุดพ้นจาก
ความยึดถือคับแคบ มีสภาพจิตที่ไม่เปิดกว้าง มีความคิดตีบตัน จะอย่างไรก็ตาม การสอดประสาน
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหลักความคิดสากล 3 ประการ กล่าวคือ
1. ความจริงที่เป็นสากล คือ หลักความจริงที่เป็นกลางๆ มีผลเสมอเหมือนกันแก่ทุก
คนทุกที่ รวมทั้งทุกศาสนา
2. ความเป็นมนุษย์ที่เป็นสากล คือ ความเป็นมนุษย์ที่จะต้องมองเห็น เข้าใจให้ความ
นับถือเสมอกัน การทาร้ายและทาลายชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะมีสังกั ดใดหรือไม่ เป็นความไม่ดี ไม่งาม
ทั้งสิ้น
3. ความมีเมตตาที่เป็นสากล คือ แผ่ความรู้สึกเป็นมิตร มีความรัก ความปรารถนา
ประโยชน์สุขแก่มนุษย์ทั่วทุกคนเสมอเหมือนกัน โดยไม่มีการจากัดหรือแบ่งแยก
ส่วนแนวคิดที่ว่า “สันติวิธีเป็นวิถีทางในการดาเนินชีวิต ” นั้น ท่านมุ่งเน้นให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน
กับ สรรพสิ่ งอย่างปกติสุข ไม่เบี ยดเบียน และทาลายล้ างซึ่งกันและกัน ซึ่งแนวคิดนี้ส อดคล้ องกับ
หลักการของพระพุทธศาสนาที่ว่า “สรรพสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ” เช่น หากมนุษย์เสพ
บริโภคอย่างเต็มที่โดยไม่รู้จักประมาณ ก็จะทาให้เกิดการทาลายล้างธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทาให้
ธรรมชาติสูญเสียความเป็นดุลยภาพไป และเมื่อธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม ก็จะส่งผลย้อนกลับมา
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สร้ างความเดื อนร้ อ นให้ แ ก่ ม นุ ษ ย์ ฉะนั้ น จึ งมี ความจาเป็ น ที่ ม นุ ษ ย์จ ะต้ อ งอยู่ร่ว มกัน อย่างสอด
ประสานกับธรรมชาติในฐานะที่เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
จะเห็นได้ว่า ทัศนะเรื่องสันติวิธีในมุมมองของพระธรรมปิฎกเป็นการตีความผ่านคาสอนทาง
พุทธศาสนา โดยการเน้นเรื่องการควบคุมตนเองของมนุษย์ไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลส 3 ตัว กล่าวคือ
ตัณ หา มานะ และทิ ฐิ ซึ่งกิ เลสเหล่ านี้ จะเป็น สิ่ งที่ ท าให้ มนุ ษย์ข าดแคลนสั นติ ภ าพทั้งภายในและ
ภายนอก มุ่นเน้นกับสิ่งเสพภายนอกจนเกินความจาเป็น และเบียดเบียนแก่งแย่งทาลายล้างซึ่งกันและ
กัน โดยมุ่งเน้นเอาประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง ดังคากล่าวของท่านที่ว่า “ การทาลายสันติภาพก่อ
ตัวขึ้นบนฐานข้างในจิต”

สรุปแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการในเชิงสันติวิธี
จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีสันติวิธีในทัศนะของนักคิดทั้ง 4 ท่าน กล่าวคือ
ยีน ชาร์ป, โยฮัน กัลป์ตุง, มหาตมะ คานธี, และพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ทาให้ทราบชัดเกี่ยวกับ
การประสานสอดคล้องกับที่มาของการนาเสนอ “สันติวิธีทฤษฎี” สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า นักคิด
ทุกท่านมองว่า สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่หุ้มหอไปด้วยความขัดแย้งที่มนุษย์พากันสร้างขึ้น ซึ่งหากมอง
ในมิติของนักสันตินิยมสายศาสนาก็จะมองว่า ตัณหา มานะ และทิฐิ เป็นตัวชักใย และมีบทบาทอยู่
เบื้องหลังของการกระทาทั้งหมด แต่หากวิเคราะห์ในมิติของยีน ชาร์ปเขากลับมองว่า “อานาจ” คือ
ที่มาของสงคราม และความขัดแย้ง
จะอย่างไรก็ตาม นักสันตินิยมทุกท่านล้วนสรุปได้ค่อนข้างจะตรงกันในประเด็นที่ว่า ตัวแปรที่
เกี่ยวกับความต้องการในการดารงอาชีพของตน ตัวแปรทางจิตวิทยาอันได้แก่ความต้องการและการ
ขัดขืนอานาจของมนุษย์ ตัวแปรในทางสภาพภูมิศาสตร์อันก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างพรมแดน ตัว
แปรทางเศรษฐกิจสังคมอันทาให้เกิดความขัดแย้งทางชนชั้น และตัวแปรในทาง วัฒนธรรมและศาสนา
ล้วนเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดความขัดแย้งในหมู่มนุษย์ ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวได้นาไปสู่ความ
รุนแรงจนทาให้มนุษย์ต้องเบียดเบียนกัน ฆ่ากันมาโดยตลอด
ด้วยสาเหตุดังที่ได้กล่าวแล้วนั้น จึงทาให้นักสันตินิยมได้พยายามอย่างยิ่งในการที่จะนาเสนอ
กรอบที่จัดได้ว่า “เป็นกลยุทธ์” ที่สาคัญในการแสวงหาทางรอดให้แก่มวลมนุษยชาติโดยการนาเสนอ
แนวคิด ทฤษฎี และแผนเชิงปฏิบัติการเพื่อนาไปเป็นฐานความรู้ในการแก้ไขปัญหาความขัดอันนาไปสู่
ความรุนแรงในมิติต่างๆ
การนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และแผนเชิงปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาโดยแบ่งออกเป็น 2
กลุ่มหลักๆ ด้วยกัน กล่าวคือ กลุ่มที่อาศัยฐานความรู้ทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการออกแบบทฤษฎี
และแผนเชิงปฏิบัติการ ซึ่ งกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยโยฮัน กั ลตุง มหาตมะ คานธี และพระธรรมปิฎ ก
(ป.อ.ปยุตฺโต) โดยกัลตุงมองสังคมในเชิงพหุนิยม (Pluralism) เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทั้งในแง่
ความคิด และการดาเนิ น ชีวิต เป็ นต้น ฉะนั้น ท่ามกลางความหลากหลาย จาเป็นที่จะต้องอาศัย
แนวคิดเกี่ยวกับหลักแห่งการพึ่งพาซึ่งกันและกันมาเป็นฐานในการเชื่อมให้สังคมมนุษย์อยู่ด้วยกันได้
อย่างปกติสุข ในขณะเดียวกัน ก็ควรที่จะนาหลักการสาคัญทางพระพุทธศาสนาข้ออื่นๆ มาเป็นองค์
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คุณในการที่จะเชื่อมจิตของมนุษย์เข้าด้วยกันด้วย เช่น หลักขันติธรรม หลักอนัตตา และหลักอนิจจตา
เมื่อนั้นสังคมก็จะอุดมไปด้วย สันติภาพ
จะอย่างไรก็ตาม มหาตมะ คานธีมองว่ามนุษย์ทุกคนควรที่จะมีหลักยึดให้กับตัวเอง ซึ่งหลัก
ดังกล่ าวก็คือ “สัจ จะ” ซึ่งการที่มนุษย์มีสั จจะต่อตัวเองก็จะเปรียบประดุจมีสัจจะต่อพระเป็นเจ้า
เช่นเดียวกัน เพราะ “พระเจ้าคือสัจจะ” และ “สัจจะก็คือพระเจ้า” ฉะนั้น การที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้
นั้น มนุษย์ควรที่จะใช้หลักอหิงสาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริง ด้วยเหตุนี้การต่อสู้ในมิติต่างๆ
ของคานธีจึงใช้หลักแห่งอหิงสาเป็นอาวุธอยู่ตลอดเวลา
สาหรับ พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ.ปยุตฺโต) นั้น พยายามที่จะย้าอยู่เสมอว่า “ความขัดแย้งและ
สงครามเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ” ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานคู่กับการถือกาเนิดของมนุษย์ สาเหตุที่
เป็ น เช่ น นี้ ก็ เพราะมนุ ษ ย์ มี ตั ณ หา มานะ ทิ ฐิ อ ยู่ ในจิ ต ของตั ว เอง แต่ ถึ งกระนั้ น ท่ านก็ ย อมรับ ว่ า
ความขัดแย้งมิได้มีนัยในเชิงลบอยู่เสมอไป มนุษย์สามารถแปรความขัดแย้งไปสู่แง่มุมในเชิงบวกได้
แต่ต้องมีเจตนาที่ดี โดยมุ่งไปที่ความผาสุกของมนุษย์เอง เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมา สิ่งที่จะสามารถ
เยียวยาความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าวนั้น ท่านมองว่าหลักการประนีประนอมก็สามารถนามาใช้ แต่
หลักการที่จะถือได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดก็คือ “หลักแห่งความสอดประสาน” (Harmonize) ซึ่งหลักการนี้
จะทาให้เกิดสภาวะที่หมดปัญหาอย่างแท้จริง เป็นสภาพจิตที่รับรู้และเข้าใจไม่ขัดเขืองใจ หลักการ
เช่นนี้ก็คือ “หลักแห่งมัชฌิมาปฏิปทา” นอกเหนือจากนั้นแล้ว ท่านมองว่า “หลักแห่งการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน” ก็เป็นหลักที่ควรจะนามาช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในการดาเนินชีวิตได้เช่นเดียว
จากการวิเคราะห์ ภ าพรวมเกี่ยวกั บ “หลั ก สั น ติวิธี ” เพื่ อแก้ไขปั ญ หาความขัดแย้งอั นจะ
น าไปสู่ ค วามรุ น แรงนั้ น ท าให้ เรามองเห็ น ถึ งวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ รู ป แบบของแนวคิ ด และ
แผนปฏิบัติการในมิติที่แตกต่างกันพอสมควร จะเห็ นว่า ยีน ชาร์ป และมหาตมะ คานธี ได้ใช้
แนวคิดนี้ไปเป็นฐานในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม หรือความต้องการให้กลุ่มของตนเอง ซึ่ง
บางครั้ งอาจจะอ้ างว่าเป็ น กลุ่ ม ของคนหมู่ ม าก ซึ่ งการใช้ รูป แบบสั น ติ วิธีในลั ก ษณะดั งกล่ าวนั้ น
บางครั้งได้มีการวิธี “สัตยาเคราะห์” หรือ “การดื้อเพ่ง” โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของ
รัฐ ซึ่งทาให้รัฐต้องออกมาปราบปรามด้วยวิธีการที่รุนแรง ซึ่งทาให้รูปแบบสันติวิธีของคานธีถูกตั้ง
ข้อสังเกตว่า เป็นผ่านยั่วยุให้เกิดความรุนแรง ทั้งที่ได้พยายามที่จะประกาศเจตนารมณ์ของตนเองว่า
“จะไม่ใช้วิธีการรุ น แรงในการแก้ไขปัญ หา” แต่การยั่วยุให้ เกิดความรุนแรงได้ส่ งผลให้ เกิดความ
รุนแรงตามมา
แต่วัตถุประสงค์หลักในการนาเสนอแนวคิด และแผนปฏิบัติการสันติวิ ธีของโยฮัน กัลตุง และ
พระธรรมปิฎ ก (ป.อ.ปยุตฺโต) กลับมีนัยที่ตรงกันข้ ามกับแนวคิดของยีน ชาร์ป และมหาตมะ คานธี
เพราะแนวคิดหลังจะมุ่งเน้นเพื่อความผาสุกของมวลมนุษย์โดยรวม โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะ
เรียกร้องความต้องการหรือผลประโยชน์ให้ แก่กลุ่มของตนแต่ประการใด และการเรียกร้องก็มิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อไปบีบคั้นกลุ่มหนึ่งกลุ่ มใด การนาเสนอแนวคิดจึงเป็นการนาเสนอในกรอบกว้างๆ
และไม่ได้มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อต่อสู้ หรือเรียกร้องเช่นเดียวกันกลุ่มแนวคิดแรก การต่อสู้ใน
เชิงสันติวิธีทั้ง 4 แนวคิด ล้วนมีจุดประสงค์ร่วมกันในประเด็นที่ต้องการใช้ สันติวิธีเป็นเครื่องมือใน
การที่จะทาให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม ไม่มีการแก่งแย่ง หรือเอารัดเอาเปรียบซึ่งกัน
และกัน มีความยุติธรรม และเกิดความเสมอภาคในสังคม ซึ่งจะทาให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
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สรุป
เมื่อกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับประเภทของสันติวิธีของนักสันตินิยมดังที่ได้นาเสนอมาในเบื้องต้น
นั้น ได้มีการนาเสนอหลักการของสันติวิธีเพื่อใช้เป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งนักคิด
กลุ่มนี้จะต่อต้านการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา เช่น การใช้กาลังในการตัดสินปัญหาต่าง อัน
จะนาไปสู่ความรุนแรงที่มนุษย์ได้กระทาต่อมนุษย์ด้วยกัน และการนาเสนอสันติวิธีเพื่อใช้เป็นฐานใน
การรองรับวิถีทางในการดาเนินชีวิต ซึ่งนัก สันติวิธีกลุ่มนี้จะมองว่า ความรุนแรงไม่ได้จากัดอยู่ที่การ
กระทาระหว่างมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการกระทาความรุนแรงของมนุษย์ต่อสัตว์ พืช
และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกด้วย
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คาถามทวบทวน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สันติวิธีหมายถึงอะไร และมีความสาคัญอย่างไรบ้าง
สันติวิธีมีความสาคัญในฐานะที่เป็นเป้าหมายของชีวิตอย่างไร
สันติวิธีมีความสาคัญในฐานะที่เป็นสิ่งจาเป็นต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร
ให้นักศึกษาอธิบายโครงสร้างความสาคัญของสันติภาพมาพอเข้าใจ
เราสามารถขจัดความขัดแย้งได้อย่างไรบ้าง
ให้นักศึกษาเลือกอธิบายแนวคิดของนักสันติวิธีต่อไปนี้มา 1 คน
6.1 ยีน ชาร์ป
6.2 โยฮัน กัลตุง
6.3 มหาตมะ คานธี
6.4 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
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